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1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. 

Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin. Dengan motivasi kerja yang 

tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan 

pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah karyawan 

tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian motivasi 

merupakan pendorong agar seseorang itu melakukan suatu kegiatan untuk 

mencapai tujuan (Thoha, 2012:253) 

Selain faktor motivasi kerja, lingkungan kerja tempat karyawan 

tersebut bekerja juga tidak kalah pentingnya di dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Dimana Lingkungan Kerja adalah kondisi – kondisi 

material dan psikologis yang ada dalam organisasi. Maka dari itu 

organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti 

lingkungan fisik ( tata ruang kantor yang nyaman, lingkungan yang bersih, 

pertukaran udara yang baik, warna, penerangan yang cukup maupun musik 

yang merdu ), serta lingkungan non fisik ( suasana kerja karyawan, 

kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan 

antar karyawan dengan pimpinan, serta tempat ibadah ). Lingkungan kerja 

yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan 

memiliki semangat bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas 



setiap harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila 

karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sehat, aman dan 

nyaman. Supardi (2003:37).Makadariituperanpemimpin di 

sebuahperusahaansangatpentinperannya. 

Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam, yang 

terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan dan 

perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh 

pemimpin dan bawahan. Hasibuan (2002:169) menyatakan kepemimpinan 

adalah seorang yang mempergunakan tugas dan wewenangnya, yang 

diarahkan kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Kartono (2003:4) menyatakan kepemimpinan 

adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga ia 

memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain 

melakukan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Proses 

kepemimpinan melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif 

antara pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

bersama. 

Kinerja mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan 

standard atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk 

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja dalam 

organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Wirawan (2009:5) menyatakan kinerja 

adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. 

Mangkunegara (2000:67) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

PG MericanKota Kediri adalah pabrik yang beroperasi dalam bidang 

produksi gula.Dalam upaya menciptakan kinerja karyawan PG MericanKota 



Kediri, nampaknya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga sulit 

untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi yang belum ideal masih ada di PG 

MericanKota Kediri. Dimana masih ada kendala lain di PG MericanKota Kediri 

antara lain karyawan datang kerja terlambat, istirahat lebih awal dan terlambat 

masuk bekerja, ada pedagang masuk ke ruangan yang menawarkan produk, 

kurangnya sarana dan prasarana, pulang kerja lebih awal. Sehingga 

mengakibatkan kinerja karyawan menurun yang disebabkan motivasi karyawan 

yang rendah dalam mengerjakan pekerjaan dan didukung dengan lingkungan kerja 

yang kurang nyaman sehingga pekerjaan karyawan tidak dapat terselesaikan 

sesuai dengan yang direncanakan. . 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan 

sebuah penelitian dengan judul “PengaruhMotivasi Kerja, Lingkungan 

KerjadanKepemimpinanterhadapKinerja Karyawan ( Studi Pada PG 

MericanKota Kediri)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PG Merican 

Kota Kediri?  

 Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PG 

Merican Kota Kediri?  

 Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PG 

Merican Kota Kediri?  

 Bagaimana pengaruh motivasi lingkungan kerja dan kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan PG Merican Kota Kediri?  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PG  

Kediri.  

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PG Merican Kota Kediri.  



3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan PG Merican Kota Kediri.  

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PG 

Merican Kota Kediri.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak organisasi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

bahan pertimbangan berkaitan dengan motivasi kerja dan lingkungan kerja 

untuk meningkatkan kinerja karyawan / kepemimpinanya. 

2. Bagi pihak akademis  : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia.  

3. Bagi pihak lain : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi 

organisasi yang menghadapi masalah serupa.  

 


