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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seorang karyawan yang bekerja pada suatu lembaga/perusahaan 

memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, salah satunya adalah 

menyelesaikan tugasnya. Begitu pula halnya karyawan di Balai Besar 

Pelatihan Besar (BBPP) Batu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugasnya. Salah satu tugas penting yang harus diselesaikan oleh karyawan 

adalah berkaitan dengan pelatihan (fungsi penyuluh). Menurut Data di BBPP 

BATU Untuk tahun 2012 terdapat 2.753 peserta dengan 136 angkatan 

pelatihan.  Hal ini dapat berjalan dengan baik dan fungsi BBPP sebagai 

lembaga penyuluh dapat tercapai apabila karyawannya mampu menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

Seorang karyawan, dalam hal ini karyawan BBPP Batu dapat 

menyelesaikan tugasnya apabila terdapat keinginan ataupun dorongan untuk 

menyelesaikan tugasnya tersebut. Namun begitu pula sebaliknya. Dorongan 

dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku inilah yang oleh Uno 

(2010: 1) disebut dengan motivasi.  Sehingga perbuatan seseorang yang 

didasarkan atas motivasi tertentu akan mengandung tema atau memberikan 

implikasi sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. 

Motivasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Motivasi menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu 
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kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itulah tidak heran 

jika karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya 

mempunyai kinerja yang tinggi pula. Namun sebaliknya, karyawan dengan 

motivasi rendah akan cenderung memiliki kinerja yang rendah pula. Untuk itu 

motivasi kerja karyawan perlu dibangkitkan agar karyawan dapat 

menghasilkan kinerja yang terbaik.  

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kualitas atau 

produktifitas kerja suatu organisasi. Apabila lembaga itu disebut sebagai suatu 

sistem maka akan banyak ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas kerja organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi tersebut dapat 

bersumber dari motivasi karyawan ataupun lingkungannya. Karena menurut. 

McCormick (1985: 268) mengungkapkan bahwa  motivasi kerja didefinisikan 

sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Artinya 

terdapat hubungan saling mempengaruhi antara karyawan (manusia) dengan 

lingkungannya. Dalam proses interaksi antara manusia dan lingkungan ini, 

didalamnya terdapat aktifitas karyawan, sistem pengelolaan administrasi, serta 

aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi yang sangat mungkin untuk 

mengoptimalkan fungsinya sehingga tujuan organisasi/lembaga dapat tercapai. 

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu 

lembaga/organisasi adalah kinerja karyawan. Sejalan dengan hal tersebut, 

salah satu tolok ukur keberhasilan BBPP Batu sebagai salah satu lembaga 

penyuluh adalah pencapaian target pelatihan yang diberikan kepada peserta 
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dengan kriteria atau standar pelatihan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Kinerja karyawan yang dimaksudkan adalah hasil kerja karyawan yang 

terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses 

kerjanya yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja dan profesionalisme 

sebagai seorang penyuluh, fasilitator dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini, 

dapat dilihat bahwa tugas karyawan BBPP Batu tidak saja merencanakan 

ataupun melaksanakan, namun menilai proses kerjanya yang sangat mungkin 

dipengaruhi pula oleh lingkungan tempat ia bekerja, seperti penataan ruangan 

pelatihan, suasana ruang kerja, ventilasi, suara, pencahayaan dan lain 

sebagainya. 

Berkenaan dengan hubungan antara lingkungan dengan kinerja 

karyawan, Usman (2002) mengemukakan bahwa suasana kerja yang tidak 

ideal pun dapat menjadi penyebab malasnya karyawan bekerja. Kondisi 

internal hubungan antara karyawan yang tidak baik dapat menyebabkan pula 

jeleknya kinerja karyawan. Kondisi demikian dapat terjadi pula di Balai Besar 

Pelatihan Besar Batu dimana terdapat karyawan yang kurang memiliki 

motivasi untuk bekerja. Ini dapat saja disebabkan oleh faktor motivasi kerja 

yang rendah ataupun lingkungan tempat mereka bekerja kurang 

menyenangkan. Ini memberikan arti bahwa hipotesis awal kondisi di BBPP 

dalam bekerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya atau 

lingkungan kerja memegang peranan penting dalam menjaga kinerja kerja 

para karyawan. 
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Gibson et al. (1997: 192) menegaskan bahwa kinerja merupakan   

perpaduan   antara   motivasi   yang   ada   pada   diri seseorang  dan 

kemampuannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan demikian ada 

dua dimensi penting dalam memahami konsep kinerja, yaitu dimensi motivasi 

dan dimensi kemampuan. Dengan kata lain, seorang karyawan akan mencapai 

kinerja yang tinggi, jika memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan, 

biasanya dipengaruh dari dalam, dan dari luar diri karyawan. Pengaruh dari 

dalam lebih cenderung berkenaan dengan diri sang karyawan, tidak ada 

motivasi kerja misalnya dan lain sebagainya. sedangkan faktor luar lebih 

cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar diri si karyawan, 

lingkungan misalnya. 

Thoha (2007:33) menyatakan “Manusia adalah salah satu dimensi 

dalam organisasi yang amat penting, juga merupakan salah satu faktor dan 

pendukung organisasi. Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa 

pemanfaatan sumberdaya manusia yang lebih efektif akan sangat menentukan 

keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Organisasi dapat berjalan  sebagaimana mestinya jika terdapat semangat kerja 

karyawan. Semangat kerja atau kinerja yang tinggi dari karyawan dapat 

tercipta jika di antaranya didukung oleh motivasi kerja karyawan dan 

lingkungan kerja, di samping dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lainnya.   
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Balai Besar Peternakan Batu, terdapat karyawan yang dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik, dan ada pula karyawan yang menjalankan 

tugas kurang baik. Karyawan yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik 

perlu diberikan suatu apresiasi tetapi bagi karyawan yang tidak mampu 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu dicarikan penyelesaiannya. 

Artinya karyawan tersebut malas bekerja atau tidak mampu menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penanganan yang tepat dan efektif 

akan memberikan implikasi pada tercapainya tujuan organisasi dimana tujuan 

organisasi BBPP Batu salah satunya adalah mampu memerankan fungsi 

penyuluh sehingga bisa mencapai dengan maksimal target yang telah 

ditetapkan. Ini semakin memperjelas bahwa untuk mampu memerankan fungsi 

penyuluh di BBPP perlu pula didukung oleh sumber daya manusia yang 

mengelolah organisasi atau suatu lembaga dengan baik dan motivasi karyawan 

untuk bekerja lebih baik.  

Balai Besar Peternakan Batu sebagai suatu organisasi yang didalamnya 

terdapat personal karyawan, perlu dikembangkan motivasi kerjanya. Motivasi 

kerja yang dimaksud adalah suatu dorongan mental yang muncul dari dalam 

dan luar diri karyawan untuk melaksanakan tugas. Menurut Duncan dalam 

Uno (2010: 87) mengatakan bahwa motivasi kerja berkaitan dengan dorongan 

yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan tugas secara keseluruhan 

berdasarkan tanggung jawab masing-masing. 

Motivasi karyawan yang timbul dalam dirinya tidak serta merta 

melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang 
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karyawan. Hal ini memerlukan dorongan dari luar, dalam hal ini kondisi 

lingkungan yang kondusif, sehingga karyawan mau melakukan tugas sesuai 

dengan tugas dan program kerja lembaga/organisasi. Dorongan dari dalam diri 

karyawan  (intrinsik), disertai dengan dorongan dari luar (ekstrinsik) akan 

dapat memberikan hasil positif pada kinerjanya. Jadi pada intinya lingkungan 

kerja yang kondusif dapat menjadi efektif, dan memunculkan motivasi dalam 

diri karyawan serta dorongan dari luar yang akan menghasilkan kinerja yang 

tinggi. 

Sumberdaya manusia merupakan motor penggerak bagi kelangsungan 

roda organisasi. Faktor organisasi lainnya seperti teknologi hanyalah 

merupakan fasilitas tambahan untuk menunjang kelancaran dan terselesainya 

tugas. Selebihnya adalah tenaga dan pikiran dari sumber daya manusia yang 

dibutuhkan sebagai penggerak. Berdasarkan uraian ini, apakah motivasi kerja 

dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan, masih 

diperlukan suatu pengkajian, baik secara teoritis maupun pengujian secara 

empiris di lapangan.  

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan ini terlihat 

betapa pentingnya peranan faktor lingkungan kerja dan motivasi kerja dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Adanya fenomena awal dari motivasi kerja 

karyawan dan lingkungan kerja tersebut, mendorong penulis untuk meneliti 

seberapa besar pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja di 

Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, dengan judul: Pengaruh Motivasi 
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Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Balai Besar 

Pelatihan Peternakan Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan di Balai 

Besar Peternakan Batu? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

di Balai Besar Peternakan Batu baik secara parsial maupun secara 

simultan? 

3. Di antara motivasi kerja dan lingkungan kerja manakah yang berpengaruh 

paling kuat terhadap kinerja di Balai Besar Peternakan Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui deskripsi motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan di Balai Besar Peternakan Batu. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 

kerja secara parsial/simultan terhadap kinerja karyawan di Balai Besar 

Peternakan Batu baik secara parsial maupun secara simultan. 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis penngaruh yang paling kuat antara 

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja di Balai Besar 

Pelatihan Peternakan Batu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Ilmiah  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan 

teori motivasi, lingkungan kerja dan kinerja di sub sektor peternakan. 

1.4.2 Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pimpinan dalam manajemen 

peningkatan kinerja karyawan melalui pendekatan variabel motivasi dan 

lingkungan kerja yang kondusif. 

 


