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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada suatu organisasi, baik institusi, instansi, departemen, 

organisasi maupun lembaga, sumber daya manusia merupakan faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan serta pencapaian tujuan 

organisasi. Sumber daya manusia merupakan bagian yang vital dan sangat 

dibutuhkan terutama untuk menjalankan dan mengoperasikan sektor-

sektor lain yang ada pada suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, 

sumber daya manusia berperan dalam pencapaian rencana kerja yang telah 

dibuat dan disusun sekaligus merupakan penggerak dalam menjalankan 

fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada, terlebih pada kantor-kantor dinas 

pemerintah  yang mempunyai peran penting dalam melakukan pengabdian 

kepada masyarakat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.  

Sumber daya manusia yang dimaksud disini, adalah para pegawai 

yang bekerja di dinas itu sendiri. Pegawai merupakan faktor yang utama 

dan sangat berperan penting didalam organisasi yaitu sebagai perencana, 

pelaksana, pengawas serta pengendali kegiatan organisasi. Jika sumber 

daya manusia yang ada memiliki kualitas yang baik, maka tugas dan 

fungsi yang dilakukan akan dapat terselesaikan dengan baik. Sebaliknya 

apabila sumber daya manusia yang ada di dalamnya tidak memiliki 
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komitmen dan kualitas yang baik, maka tujuan dan rencana yang dibuat 

juda tidak dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, setiap 

instansi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber 

daya manusia yang ada di dalamnya. 

Optimal atau tidaknya potensi sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh suatu organisasi dapat dilihat dari kinerjanya. Menurut 

Prawirosentono (1999), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Berhasil atau 

tidaknya pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya, dapat dilihat dari hasil 

kerja yang dia lakukan. Kinerja pegawai sendiri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Siagian (2002), kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti gaji,lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan 

motivasi kerja (motivation), disiplin kerja, kepuasan kerja, dan 

komunikasi. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah mengenai motivasi kerja yang berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

Motivasi dipilih sebagai salah satu faktor yang sangat erat 

kaitannya dengan kinerja karena semua pegawai membutuhkan semangat 

serta dorongan positif dalam melaksanakan pekerjaannya. Demi 

tercapainya tujuan organisasi dengan baik, pegawai memerlukan motivasi 
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agar dapat bekerja dengan rajin dan giat. Motivasi yang tinggi akan 

membuat pegawai serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Motivasi yang rendah dapat 

berpengaruh pada kinerja pegawai yang tidak maksimal (Siagian, 2003), 

sehingga dengan motivasi kerja yang rendah, maka pegawai tidak akan 

semangat dalam bekerja dan mendapat kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.  

Dalam dunia kerja sendiri, motivasi merupakan kesediaan manusia 

untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi 

(Robbins, 2001). Terdapat tiga hal yang penting dalam motivasi yaitu 

upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Upaya merupakan ukuran 

intensitas. Bila seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka ia akan 

berupaya dengan keras untuk mencapai tujuan. Meski begitu, belum tentu 

upaya yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Maka dari itu, 

diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya itu sendiri, untuk kemudian 

difokuskan pada tujuan organisasi. Kebutuhan merupakan kondisi internal 

yang terdapat dalam diri pegawai. Kondisi tersebut menimbulkan 

dorongan, dimana kebutuhan yang tidak terpuaskan akan menimbulkan 

tegangan dari dalam diri pegawai. Dorongan ini menimbulkan perilaku 

pencarian untuk menemukan tujuan tertentu. Apabila kemudian terjadi 

pemenuhan kebutuhan, maka ketegangan yang ada akan berkurang.  

Sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi haruslah 

dapat dioptimalkan perannya terhadap tugas dan fungsi-fungsi yang 
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diwajibkan. Oleh sebab itu, motivasi kerja yang ada pada suatu lembaga, 

institusi, instansi, maupun organisasi perlu diperhatikan dengan baik, agar 

mendukung kinerja pegawai, sehingga menciptakan pegawai yang giat, 

profesional serta bertanggung jawab. Situasi dan kondisi yang baik 

diharapkan dapat diterapkan pada semua organisasi, terutama dalam hal 

ini adalah pada kantor-kantor pemerintah seperti Diskoperindag Kota 

Batu. Instansi tersebut diharapkan mampu memberikan performa serta 

kinerja yang baik, mengingat Kota Batu merupakan kota yang masih 

berkembang dan bergerak maju terutama pada bidang industri serta UKM.  

Pegawai di instansi tersebut merupakan sumber daya manusia yang 

sangat penting peranannya dalam melaksanakan rencana-rencana kerja 

serta perbaikan koperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan 

perdagangan di Kota Batu itu sendiri. Pembangunan sektor industri dan 

dagang secara berkelanjutan, mengembangkan UKM dan IKM untuk 

memaksimalkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang ada 

di Kota Batu, serta mengoptimalkan potensi koperasi-koperasi yang ada di 

Kota Batu, dibutuhkan untuk kemudian menghadapi perekonomian 

bersaing merupakan agenda penting yang dimiliki oleh Diskoperindag 

Kota Batu.  

Diskoperindag Kota Batu memiliki peran yang penting dalam 

mengembangkan sektor-sektor industri, dagang, UKM, IKM, serta 

koperasi di Kota Batu. Kota Batu sendiri memiliki banyak potensi alam 

yang melimpah. Buah dan sayuran yang melimpah, keindahan alam serta 
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udara yang segar dapat dimanfaatkan dan diolah secara bijak. Di Kota 

Batu sendiri terdapat banyak koperasi, antara lain Koperasi Pertanian, 

Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Industri Kerajinan dan masih 

banyak koperasi-koperasi yang lain. Melihat kondisi tersebut, telah jelas 

bahwa Diskoperindag Kota Batu memegang tanggung jawab penuh pada 

pengawasan dan pengembangannya. Bagaimana dinas ini dapat berperan 

dengan baik dalam pembinaan, pengurusan, pengendalian, pemberdayaan, 

dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor 

koperasi, UKM, industri, dan dagang tersebut. 

Tanggung jawab yang besar tersebut harus ditunjang dengan 

kinerja yang baik pula. Menurut penelitian yang penulis lakukan selama 

berada di kantor ini, masih ditemukan beberapa kondisi yang belum 

optimal. Sebagai contoh, masih adanya pegawai yang tidak mematuhi 

aturan waktu kerja yang ditetapkan, seperti terlambat masuk kerja, pulang 

sebelum jam kerja berakhir, dan lain sebagainya. Dari 14 orang pegawai 

yang berada pada salah satu bidang, hanya sekitar 4-5 orang atau sekitar 

35%-36% pegawai yang berada di kantor. Bahkan terkadang terdapat 

pegawai yang keluar kantor dan tidak kembali hingga siang. Tentu tidak 

semua pegawai berbuat tidak disiplin, tetapi hal tersebut dapat 

menimbulkan hambatan. Mengingat para pegawai seharusnya bekerja 

dengan baik dan melakukan pelayanan yang optimal pada masyarakat, 

maka kedisplinan menjadi hal utama yang seharusnya diterapkan di 

tempat kerja. Situasi dan kondisi seperti ini sangat tidak menunjang 
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kinerja pegawai dan menunjukkan motivasi yang menurun, dan biasanya 

akan berdampak pada kinerja pegawai itu sendiri.  

Diskoperindag Kota Batu merupakan lembaga pemerintah dengan 

tingkat kenaikan pangkat yang jelas. Dibutuhkan hal-hal yang dapat 

menaikkan citra diri, serta kinerja yang baik agar mendapat posisi yang 

baik dikalangan sendiri maupun kalangan lain. Maka dari itu, motivasi 

untuk berprestasi, berafiliasi dan mencapai kekuasaan sudah jelas 

dibutuhkan oleh masing-masing individu. Dengan latar belakang individu 

yang berbeda-beda, maka untuk mengukur motivasi yang ada pada diri 

pegawai, penulis memilih teori Motivasi Berprestasi McClelland dalam 

memenuhi kebutuhan pegawainya. Masalah dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dengan 

mengacu pada teori Motivasi berprestasi McClelland dengan variabel 

bebas yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan 

mencapai kekuasaan dan kinerja karyawan sebagai variabel terikatnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas , maka penulis 

akan mengadakan penelitian mengenai motivasi kerja serta pengaruhnya 

terhadap kinerja dengan judul “ Analisis Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai  Pada Diskoperindag Kota Batu”. 
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1.2. Rumusan Masalah  

1. Apakah motivasi kerja yang meliputi kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan mencapai kekuasaan 

berpengaruh signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap 

kinerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu?  

2. Diantara variabel-variabel motivasi diatas, manakah yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai di Diskoperindag 

Kota Batu?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh motivasi kerja yang 

meliputi kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan 

kebutuhan mencapai kekuasaan terhadap kinerja pegawai di 

Diskoperindag Kota Batu secara parsial dan simultan. 

2.   Untuk mengetahui variabel manakah yang dominan pengaruhnya 

terhadap kinerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pihak peneliti   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu  

bagi peneliti serta sebagai bahan pembelajaran khususnya mengenai 
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motivasi dan lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada suatu organisasi.  

2. Bagi pihak akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan tambahan 

pembelajaran serta praktek pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen, khususnya dalam konsentrasi manajemen sumber daya 

manusia.  

 


