
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi, sekarang ini dan dimasa akan datang kompetisi yang terjadi

sudah bersifat global. Perubahan-perubahan kondisi ekonomi menyebabkan banyak

organisasi melakukan langkah restrukturisasi. Hal ini mendorong terjadinya

perubahan paradigma organisasi dari biasa-biasa saja (tradisional) menjadi

mengikuti perkembangan zaman (modern). Kondisi ini harus benar-benar disadari

dan dipersiapkan secara profesional. Persiapan ini terutama pada masalah  sumber

daya manusia yang bermutu dengan kualifikasi yang sesuai dengan perkembangan

dunia. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM)

merupakan hal yang sangat penting di dalam usaha memperbaiki pelayanan kepada

masyarakat, sehingga perlu diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan

dalam menghadapi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang

membutuhkan pelayanan yang baik, baik itu formal maupun non formal.

Manusia merupakan motor penggerak sumber daya yang ada dalam rangka

aktifitas dan rutinitas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Organisasi atau

perusahaan, didalamnya terdiri dari berbagai macam individu yang tergolong dari

berbagai status yang mana status tersebut berupa pendidikan, jabatan dan golongan,

pengalaman, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pengeluaran, serta tingkat

usia dari masing - masing individu tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi kian penting dan strategis,

karena dapat dijadikan fundemen sosial guna mendorong proses transformasi

masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan seseorang, sehingga ia lebih produktif.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya manajemen

yang selalu mampu untuk menggerakkan pegawai agar dapat melaksanakan tugas



dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk

makmur dan sejahtera secara merata. Kondisi seperti ini tentunya tidak terlepas dari

peranan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya menyatakan

bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional

sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri.

Mangkunegara (2009: 67) motivasi sangat menentukan prestasi kerja

pegawai. Yang mana dalam menentukan prestasi kerja harus dinilai. Penilaian yag

dilaksanakan secara tepat dan akurat. Dapat memberikan sejauh mana prestasi kerja

pegawai dan dapat memberikan petunjuk mengenai fungsi dan kinerja manajemen

di instansi tersebut, apakah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak.

Dengan adanya motivasi kerja, akan sangat berpengaruh terhadap

psikologis seorang pegawai, karena dengan adanya motivasi kerja, maka dalam diri

pegawai akan termotivasi dan timbul rasa percaya diri yang mana akan

menimbulkan suatu semangat dalam bekerja. Motivasi kerja yang tumbuh dari

dalam diri pegawai yang tinggi akan meningkatkan prestasi kerja pegawai. Penilaian

prestasi dapat di definisikan sebagai proses dimana organisasi-organisasi

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Proses penilaian prestasi tersebut

dapat menghasilkan suatu evaluasi atau prestasi kerja pegawai yang lalu atau

prediksi prestasi kerja diwaktu yang akan datang. Ketetapan penilaian prestasi kerja

tergantung pada berbagai standar, ukuran dan tekhnik evaluasi yang dipilih.

Bagaimanapun juga, proses penilaian ini kurang mempunyai nilai apabila para

pegawai tidak menerima umpan balik mengenai orientasi kerja mereka.

Peran pegawai sebagai motor penggerak penyelenggaraan kegiatan instansi

pemerintahan sangatlah penting di samping memerlukan penyediaan fasilitas yang



dibutuhkan untuk itu perlu adanya pengelolaan agar setiap pegawai memberikan

kontribusi dan prestasi kerja yang baik terhadap organisasi.

Kantor Camat Rumbai Pesisir merupakan instansi yang dibentuk

pemerintah yang bergerak dalam pelayanan masyarakat dan mempunyai tugas

membina desa/kelurahan harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan

berhasil guna. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan

masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai

organisasi administratif.

Motivasi seorang pegawai untuk bekerja biasanya merupakan hal yang

rumit, karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor

organisasional. Motivasi dari para pegawai akan saling berbeda, sesuai dengan

tingkat pendidikan dan kondisi ekonominya. (Hasibuan, 2004: 224)

Tabel 1.1 : Jumlah Komposisi Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rumbai
Pesisir Tahun 2014

No Bagian Golongan Jumlah Pegawai
1. Camat III/d 1

2. Sekretaris III/d 1
3. Jabatan Fungsional III/c 2
4. Kasubag Kepegawaian III/c 1
5. Kasubag Keuangan III/b 1
6. Kasubag Program III/b 1
7. Kasi Pemerintahan III/c 1
8. Kasi Umum III/d 1
9. Kasi Trantib III/d 1
10. Kasi Kessos III/b 1
11. Kasi PMK III/b 1
12. Staff III/b, II/d, II/c, II/b 8

Total 20
Sumber: Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2014

Dari tabel 1 dapat kita lihat jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan

Rumbai Pesisir tahun 2014 adalah 20 orang. Yaitu terdiri dari satu orang Camat,

satu orang Sekretaris, dua orang Jabatan Fungsional, satu orang Kasubag

Kepegawaian, satu orang Kasubag Keuangan, satu orang Kasubag Program, satu

orang Kasi Pemerintahan, satu orang Kasi Umum, satu orang Kasi Trantib, satu

orang Kasi Kessos, satu orang Kasi PMK, delapan orang Staff.



Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan

kecamatan yaitu, Pertama dalam bentuk pelayanan administrasi publik, yang

meliputi pembuatan KTP, KK, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan

Kematian dan Surat Pindah. Kedua dalam bentuk pelayanan dalam perolehan

(rekomendasi) perizinan, yang meliputi perizinan IMB dan SITU. Ketiga dalam

betuk pelayanan dalam pengurusan surat keterangan, yang meliputi SKGR dan surat

keterangan berdomisili.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pegawai

Kantor Camat secara garis besar adalah mencakup tiga hal yang telah dijelaskan

diatas.

Akan tetapi setelah peneliti melakukan Observasi dengan cara melakukan

wawancara, pengamatan langsung,  dan pertemuan kepada pegawai Kantor Camat

tersebut dan data yang diperoleh ternyata masih banyaknya permasalahan terhadap

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gejala - gejala

sebagai berikut :

Table 1.2 : Ketentuan Jam Kerja Pada Kantor Kecamatan Rumbai
Pesisir Tahun 2014

No Hari Jam kerja Jam istirahat
1. Senin s/d Kamis 7.30 – 16.00 12.00 – 13.00
2. Jum’at 7.30 – 16.00 11.00 – 13.00
3. Sabtu – –

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Rumbai Pesisir 2014

Dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui jam kerja yang harus dipatuhi dan

ditaati oleh seluruh pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Rumbai pesisir.

Tetapi, berdasarkan pemantauan  penulis masih ada pegawai yang tidak mentaati

atau melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pegawai

Kantor Camat secara garis besar adalah mencakup tiga hal di yang telah dijelaskan

diatas. Akan tetapi setelah peneliti melakukan survey dengan cara melakukan

Wawancara dan Observasi kepada pegawai Kantor Camat tersebut dan data yang

diperoleh ternyata masih banyaknya permasalahan terhadap pelayanan kepada

masyarakat. Dari hasil pengamatan sepintas, menunjukkan bahwa peranan motivasi



yang sesuai bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Rumbai Pesisir belum

sepenuhnya berhasil dengan baik dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Hal

ini bisa dilihat karena masih adanya kehadiran pegawai yang terlambat, pulang lebih

cepat dari jam kerja, keluar kantor untuk urusan pribadi, membaca koran, bercerita

antar teman yang tidak ada relevansinya dengan pekerjaan saat jam kerja, sehingga

hal ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja instansi.

Sedangkan  untuk lebih jelasnya mengenai tingkat absensi  pegawai pada

Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 : Evaluasi Absensi Pegawai Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir
Tahun 2010-2014 (/bln)

No Tahun Hadir
Absensi

Jumlah
S I A

1 2010
13

(76,47%)
1

(5, 88%)
3

(17, 65%)
-

(0%)
17

(100%)

2 2011
10

(52, 63%)
3

(15,79%)
5

(26,32%)
1

(5,26%)
19

(100%)

3 2012
15

(75%)
2

(10%)
2

(10%)
1

(5%)
20

(100%)

4 2013
13

(65%)
4

(20%)
3

(15%)
-

(0%)
20

(100%)

5 2014
10

(50%)
3

(15%)
7

(35%)
-

(0%)
20

(100%)

Sumber: Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2014

Dari tabel 1.3 di atas menunjukkan terjadinya fluktuasi tingkat kehadiran

pegawai pada tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 pegawai yang hadir berjumlah

76,47%, sakit rata-rata per bulan 5, 88%, izin rata-rata per bulan 17, 65%, alpa rata-

rata per bulan 0% dari jumlah pegawai 17 orang. Pada tahun 2011 terjadi penurunan

tingkat kehadiran hadir 52, 63%, sakit rata-rata per bulan 15,79%, izin rata-rata per

bulan 26,32%, alpa rata-rata per bulan 5,26% dari jumlah pegawai 19 orang. Pada

tahun 2012 terjadi peningkatan tingkat kehadiran hadir 75%, sakit rata-rata per

bulan 10%, izin rata-rata per bulan 10%, alpa rata-rata per bulan 5% dari jumlah

pegawai 20 orang. Pada tahun 2013 pegawai yang hadir berjumlah 65%, sakit rata-

rata per bulan 20%, izin rata-rata per bulan 15%, alpa rata-rata per bulan 0% dari

jumlah pegawai 20 orang. Pada tahun 2014 pegawai yang hadir berjumlah 50%,

sakit rata-rata per bulan 15%, izin rata-rata per bulan 35%, alpa rata-rata per bulan

0% dari jumlah pegawai 20 orang.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setiap bulannya

masih ada pegawai yang tidak hadir dalam melaksanakan tugasnya dikantor. Oleh

karena itu sangat dibutuhkan pemberian motivasi kepada pegawai oleh pimpinan,



supaya pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan dapat dikurangi bahkan

dihilangkan.

Kantor Camat Rumbai Pesisir dalam upaya meningkatkan kualitas para

pegawainya, telah banyak memberikan pembinaan baik yang berupa peningkatan

disiplin kerja, etos kerja maupun motivasi, tetapi hasil yang telah dicapai belum

dapat diketahui secara pasti, oleh karena itu hal diatas merupakan suatu topik yang

menarik untuk diteliti secara ilmiah yang dituangkan dalam permasalahan utama

yaitu apakah ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor

Camat Rumbai Pesisir.

Dengan demikian apa yang diharapkan dalam otonomi daerah berupa

prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas nya terutama sekali dalam hal

kedisiplinan akan menjadi lebih baik dalam penyelesaian permasalahan pemerintah

untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari hasil observasi Kantor Camat Rumbai Pesisir, diduga kurangnya

motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai  sehingga berpengaruh

terhadap prestasi kerja yang kurang maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-

uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Kecamatan

Rumbai Pesisir dengan judul: “PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP

PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT RUMBAI

PESISIR”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah melalui

pengamatan data-data yang diperoleh pada Kantor Camat Rumbai Pesisir, motivasi

kerja pegawai masih perlu dilakukan terutama untuk meningkatkan penilaian

prestasi kerja demi tercapainya tujuan instansi pemerintah. Oleh sebab itu, penulis

merumuskan masalah :

“Bagaimana pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap prestasi kerja pegawai

pada Kantor Camat Rumbai Pesisir ?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja

pegawai pada Kantor Camat Rumbai Pesisir .

b. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan motivasi kerja terhadap

prestasi kerja pegawai pada Kantor Camat Rumbai Pesisir.

2. Manfaat Penelitian Yang Dilakukan Pada Kantor Camat Rumbai Pesisir

Adalah Sebagai Berikut :

a. Bagi Kantor Camat Rumbai Pesisir

1) Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan para pengambilan

keputusan, dalam upaya menyusun kebijaksanaan dan rencana

perbaikan mutu kerja pegawai.

2) Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh pimpinan dan

staf dalam upaya menata kembali pegawai yang lebih baik.

b. Bagi penulis

Memberi kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan

teori yang dipelajari selama ini.

c. Bagi Pihak Lain

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya untuk mempengaruhi motivasi kerja pegawai yang pada

akhirnya akan meningkatkan mutu pekerjaan pegawai.

D. Sitematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah penulisan, maka diperlukan sistematika

penulisan yang jelas sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh



sesuai masalah pokok sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab yaitu sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian

motivasi, teori-teori motivasi, tujuan motivasi, faktor yang

mempengaruhi motivasi, prinsip motivasi manajemen, proses

timbulnya motivasi seseorang, prestasi kerja, metode

penilaiaan prestasi kerja, tujuan dan manfaat penilaian

prestasi, hal yang diperhatikan dalam penilaian prestasi kerja,

faktor yang mempengaruhi prestasi,unsur-unsur penilaian

prestasi, hubungan antara motivasi dengan prestasi, tinjauan

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis serta

uraian teoritis lainnya yang berhubungan  dengan masalah

penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian

berupa lokasi penelitian dan waktu, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis

data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat tentang sejarah

berdirinya, struktur dan aktivitas instansi.



BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang hasil

penelitian berupa pengaruh motivasi kerja pegawai

terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Camat

Rumbai Pesisir.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa

kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan

kemudian ditemukan beberapa saran-saran yang

mungkin bermanfaat bagi instansi.


