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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling 

menentukan sukses tidaknya suatu organisasi berbeda dengan sumber daya 

organisasi lainnya sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap faktor produksi yang lain seprti 

mesin, modal, dan material. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mengelola 

sumber daya manusia dalam hal ini pegawai, yang dimiliki dengan baik demi 

kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi. Salah satu hal yang sangat penting 

yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia dalam mengatur 

tenaga kerja agar dapat mewujudkan tujuan organisasi adalah dengan cara 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Didalam meningkatkan kinerja perlu adanya motivasi yang diberikan 

kepada pegawai didalam melaksanakan pekerjaan nya. Motivasi adalah suatu 

faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu 

terutama pendorong didalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan instansi 

kepada para pegawainya. Untuk itu, sebuah instansi harus selalu memberikan 

motivasi kepada pegawainya, sebagai kesediaan para pegawai didalam 

melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada 

UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi, motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh banyak 
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faktor diantaranya adalah faktor gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 

pegawai itu sendiri.  

Kepemimpinan adalah salah satu aspek manajerial dalam kehidupan 

organisasi yang merupakan posisi kunci, karena kepemimpinan berperan sebagai 

penyelaras dalam proses kerja sama antara pimpinan dengan pegawai dalam 

organisasi, sehingga pemimpin harus dapat memotivasi pegawainya untuk bekerja 

dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. 

Kontribusi pegawai bagi organisasi sangat dominan, karena pegawai 

adalah penghasil kerja bagi oerganisasi/perusahaan.Oleh karena perlu adanya 

balas jasa terhadap pegawai sesuai dengan sifat dan keadaanya.Pegawai perlu 

diberikan pelatihan dan pembelajaran yang tepat mengenai tanggup jawab 

pekerjaannya agar dapat tercapainya produksi yang optimal. Disamping motivasi 

dari diri karyawan sendiri dalam hal ini, pemimpin organisasi dituntut pula untuk 

dapat memotivasi pegawai dengan baik sehingga tujuan pencapaian produksi yang 

optimal akan dapat dicapai. 

Selain faktor gaya kepemimpinan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

motivasi pegawai adalah lingkungan kerja, salah satu tujuan organisasi membuat 

lingkungan kerja adalah untuk mencapai tujuan organisasi dengan meningkatkan 

motivasi dalam bekerja dan semangat kerja yang membuat seseorang pegawai 

motivasi kerjanya menjadi lebih baik, lingkungan kerja yang baik dapat tercermin 

dari organisasi yang telah mempersiapkan kondisi pegawai yang tepat dan 

nyaman supaya pegawai tersebut bekerja secara optimal agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana secara optimal pula. Lingkungan kerja juga merupakan bagian 
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penting yang dimiliki organisasi agar pegawai dapat meningkatkan motivasi 

kerjanya sesuai yang diinginkan organisasi/perusahaan. Suatu lingkungan kerja 

yang baik akan berdampak pada kinerja diawali dari peningkatan motivasi 

kerjanya. 

Keberhasilan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan ditentukan oleh 

tiga aspek utama.Pertama, aspek kemampuan manajemen tenaga kerja.Kedua, 

aspek efisiensi tenaga kerja.Ketiga, aspek kondisi lingkungan pekerjaan.Ketiga 

aspek ini saling terkait dan terpadu dalam suatu system dan dapat diukur dengan 

berbagai ukuran yang sederhana “jika salah satu aspektidak terpenuhi akan 

mengakibatkan pencapaian hasil yang tidak optimal” (Singodimejo, 2002). 

Kesusaian antara kepemimpian dan lingkungan kerja yang diterapkan 

dengan apa yang diharapkan bawahan menjadi suatu masalah yang harus 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi motivasi pegawai untuk mencapai 

tujuan organisasi seperti pada pegawai UPTD Kesetahatan Perawatan Desa 

Sungai Buluh Kecamamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, UPTD 

ini bergerak di bidang kesehatan, gaya kepemimpinan di organisasi ini pimpinan 

menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa 

sehinggajarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri dan selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 

Lingkungan kerja juga bagian penting dalam memberikan motivasi 

pegawai, karena dapat mendukung pekerjaan secara optimal, sehat, aman dan 

nyaman.Lingkungan kerja di UPTD kesehatan ini tidak memberikan kenyamanan 

bagi para pegawai seperti dekorasi pada lingkungan pekerjaan tidak memadai, 
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penempatan peralatan yang terlalu banyak tidak sesuai dengan kapasitas ruangan, 

Penerangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seringkali Pegawai 

membutuhkan penerangan yang cukup, seperti: listrik atau sinar matahari bila 

pekerjaan yang dilakukan menuntut ketelitian,dan sirkulasi udara yang kurang 

memadai membuat pegawai tidak dapat bekerja secara maksimal gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat motivasi pegawai. Oleh karena itu motivasi kerja 

merupakan salah satu alat yang nilai dapat meningkatkan semangat kerja pegawai 

yang pada pelaksaannya dapat pula meningkatkan hasil kerjanya, sedangkan gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja mempunyai arti penting bagi pegawai atau 

organisasi karena gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja merupakan salah satu 

sumber pembentuk motivasi, yang pada pelaksanaanya diharapkan dapat 

membangun suasana kerja yang kodusif. 

Pegawai juga membutuhkan motivasi kerja dari diri sendiri maupun dari 

pimpinan dan lingkungan kerja, yang diharapkan akan dapat menciptakan sumber 

daya manusia yang berpotensial dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga 

pencapaian organisasi yang optimal dapat terealisasi.  Berikut adalah gambaran 

data pegawai berdasarkan absensi pegawai pada UPTD Kesehatan Perawatan 

Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seperti 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel I.1  Jumlah Absensi Pegawai Pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa 

Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi 

NO Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Absensi 
Jumlah 

Cuti Izin Sakit Alfa 

1 2013 41 173 466 61 - 700 

2 2014 49 275 352 54 79 750 

3 2015 52 144 285 45 89 563 

4 2016 47 91 396 141 163 791 

Sumber: UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Dari table diatas dapat diketahui jumlah kehadiran pegawai tahun 2013 

sebanyak 700, pada 2014 mengalami kenaikan sehingga mencapai 750 pegawai 

yang tidak hadir. dan pada tahun 2015 ketidak hadiran pegawai mengalami 

penurunan jumlah yang hanya mencapai 563. Namun pada tahun 2016 pegawai 

yang tidak hadir mengalami kenaikan yang mencapai 791 kali yang dilakukan 

oleh pegawai UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

Hasil ini dapat diketahui bahwa kurangnya motivasi dari pimpinan/atasan 

yang pada akhirnya dapat mengurangi kinerja karyawan dari organisasi itu 

sendiri. Disamping itu, hal itu tersebut dapat meningkatkan keluhan, 

menyebabkan karyawan malas bekerja, dan kemungkinan lain yang mengarah 

pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatkan ketidakhadiran. 

Masalah motivasi selalu mendapat perhatian khusus dari pimpinan/atasan karena 

motivasi sumber penggerak bagi para pegawai.Pada dasarnya, tujuan motivasi 

kerja untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan dan memastikan 

berlangsungnya pekerjaan sekaligus memberikan semangat pada pegawai supaya 

bisa meningkatkan kinerja pegawai tersebut. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Sasmito (2016) 

yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap motivasi kerja. Rezita (2015) menyatakan yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja 

Berdasarkan penelitian terdahulu Sasmito (2016) dan Rezita (2015) 

penulis berniat melakukan penelitian ulang dengan lokasi penelitian yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis 

mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Uptd Kesehatan Perawatan Desa 

Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi? 

3. Apakah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja memiliki pengaruh 

terhadap motivasi kerja pegawai UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai 

Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

pegawai pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja 

pegawai pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap motivasi kerja pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai 

Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Mengetahui dan memperoleh pengetahuan antara teori dan kenyataan di 

suatu perusahaan/organisasi terkait dengan gaya kepemimpinan dan 

lingkungkan kerja terhadap motivasi kerja pegawai. 

2. Bagi Perusahaan/Organisasi 

Sebagai masukan berupa informasi tentangpengaruh variabel-variabel gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan selanjutnya. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi 

pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-

penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, 

maka penulis menguraikan secara singkat masing-masing bab berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini penulis akan mengemukakan berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, sehingga akan dapat 

mengemukakan suatu hipotesis dan variabel pnelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Dalam bab ini dikemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, metode penelitian dan analisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

  Dalam bab ini akan dikemukakan pembahasan dan uraian tentang 

gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja pada UPTD Kesehatan 

Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 
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Kuantan Singingi serta pengaruh gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan Organisasi/Perusahaan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang 

berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

 


