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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.466 

pulau (metrotvnews, 2013 (online)), dengan populasi sebesar 237 juta jiwa pada 

tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2012 (online)). Terdapat lebih dari 300 

kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa 

(Badan Pusat Statistik, 2012 (online)). Dengan populasi yang sangat besar 

tersebut, pemerintah sebagai lembaga yang diberi kekuasaan penuh untuk 

melindungi, melayani dan mengatur rakyat membutuhkan partisipasi seluruh 

rakyatnya untuk turut serta dalam segala aktivitas yang terjadi di dalamnya 

sebagai Negara yang berdaulat. 

Untuk mendukung aktivitasnya, pemerintah membutuhkan sumberdaya 

manusia (human resource) yang akan menjadi pemikir, perencana, dan pelaksana 

berbagai kebijakan pemerintah, pembangun, serta pemberi pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian khalayak 

umum, sumberdaya manusia (human resource) yang memiliki tanggung jawab ini 

disebut sebagai Pegawai Negeri. 

Widjaja (1986:120) dalam Fuadi (2013) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah tenaga kerja manusia, jasmaniah dan 

rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan karena itu menjadi 
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salah satu modal dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan 

organisasi).  

Istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) digunakan untuk menyebut 

sumberdaya manusia (human resource) yang mengabdi kepada Negara ini, karena 

mereka yang direkrut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasal dari kalangan 

sipil atau masyarakat biasa. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki 2 (dua) pengertian, yang pertama 

berarti pekerjaan atau profesi, dan yang kedua berarti pengabdian (Idrus, 2001:4 

dalam Fuadi, 2013). Sebagai sebuah profesi atau pekerjaan sudah selayaknya jika 

seseorang yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus 

mendahulukan kepentingan umum, bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi, 

kelompok atau golongan. 

Dalam birokrasi pemerintah, dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam 

lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Jabatan karir tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni jabatan struktural 

dan jabatan fungsional (Haris, 2011 (online)). 

Jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 

organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang 

terendah hingga yang tertinggi. Contoh jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf 

Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah 

adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kepala Bagian, Kepala 
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Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah 

(Haris, 2011 (online)). 

Jabatan fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam 

struktur organisasi tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi (Haris, 2011 (online)). Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional 

misalnya, Guru, Dosen, Perawat, Dokter, Peneliti, Pengawas, Penghulu, Penyuluh 

Kehutanan, Penyuluh Pertanian dan lain-lain. (Direktorat Sumberdaya Manusia 

Universitas Gadjah Mada, 2010 (online)). 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah 

sebuah lembaga yang dibentuk untuk menaungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

fungsional yang berprofesi sebagai Penyuluh yang tersebar di 18 Kecamatan di 

Kabupaten Gresik. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan ini memiliki tugas dan fungsi utama membantu Bupati dalam 

memimpin, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta 

memberikan pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan di 

bidang pertanian, perikanan dan kehutanan (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2012 

(online)). 

Penyuluh adalah salah satu contoh jabatan fungsional Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan yang diduduki oleh Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh 
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pejabat yang berwenang (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik, 2010). 

Sebagai abdi masyarakat yang mengemban tugas penting, sudah 

sewajarnya jika seseorang yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

baik struktural maupun fungsional mengukir banyak prestasi kerja untuk 

membuktikan komitmennya yang tinggi dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

lembaga dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut bertugas.  

Dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai unsur aparatur 

Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki budi 

pekerti yang tidak tercela, mampu melaksanakan tugas secara profesional dan 

bertanggungjawab serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Badan 

Pengawas Mahkamah Agung, 2013 (online)). Namun fenomena yang terjadi saat 

ini adalah terdapat banyak pemberitaan negatif di media massa mengenai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Mulai dari tidak sedikit jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang suka datang kerja terlambat karena alasan pribadi (Ruqoyah, 2010 (online)), 

bermain-main, membaca koran, bahkan berbelanja di mall pada saat jam kerja 

(Akung, 2013 (online)). Bahkan di sebuah Sekolah Dasar (SD) Tambakbaya, 

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya terdapat dua orang guru yang 

notabene seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) tersebut 

tetap menerima gaji setiap bulan walaupun mangkir kerja selama beberapa tahun 

(Tribun Jawa Barat, 2013 (online)). 

Maka menjadi sangat wajar jika saat ini banyak masyarakat yang salah 

menilai. Masyarakat memandang profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan 
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sebagai abdi masyarakat namun lebih kepada sebuah profesi yang menjanjikan 

hidup lebih mudah karena ditanggung oleh Negara.  

Selain itu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang tidak harus 

bekerja terlalu keras, gaji dibayar di awal bulan, hasil kerja yang kurang 

diperhatikan kualitasnya, kemudahan dalam mencari hutang, sedikitnya beban 

kerja yang diberikan, serta sebuah profesi tanpa perlu merasa pusing memikirkan 

prestasi kerja yang harus dicapai. Semua prasangka tersebut membuat profesi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi profesi yang saat ini banyak dicari dan 

diincar masyarakat dengan berbagai macam cara. 

Kesalahpaham yang terjadi ini bisa jadi banyak disebabkan karena 

masyarakat tidak mengerti bahwa pada dasarnya jam kerja antara Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) struktural dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional terutama yang 

berprofesi sebagai Penyuluh sangatlah berbeda. Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

struktural memiliki jam kerja yang pasti yaitu dimulai pada pukul 7 (tujuh) pagi 

dan selesai pada pukul 4 (empat) sore, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

fungsional yang berprofesi sebagai Penyuluh harus bekerja kapan pun saat tenaga 

mereka dibutuhkan.  

Apalagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional yang berprofesi sebagai 

Penyuluh memiliki jam kerja yang fleksibel. Fleksibel dalam artian bahwa jam 

kerja Penyuluh tidak terikat pada waktu seperti yang terjadi pada Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) struktural. Karena untuk melakukan kegiatan penyuluhan, Penyuluh 

harus menyesuaikan waktu dengan pelaku utama. Sehingga mayoritas Penyuluh 



6 
 

berangkat bekerja tidak selalu tepat pada pukul 7 (tujuh) pagi dan pulang bekerja 

pada pukul 4 (empat) sore. 

Namun tidak menampik kenyataan bahwa masih ada Penyuluh yang 

belum bekerja secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai Penyuluh. Meskipun demikian Penyuluh bukan satu-

satunya pihak yang dapat dipersalahkan atas penyimpangan yang banyak terjadi 

saat ini.  

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang sudah seharusnya mulai 

berfikir serius sehubungan dengan persoalan produktivitas dan semangat 

pengembangan kemampuan pelaksanaan tugas-tugas seorang Penyuluh, agar tidak 

ada lagi Penyuluh yang menjadi pengangguran terselubung dan akhirnya mencari 

kesibukan lain di luar instansi tempatnya bekerja yang kemudian menimbulkan 

perspektif negatif dari masyarakat sekitar. Keadaan ini selaras dengan pendapat 

Hawley (2005) yang menyatakan bahwa selama karyawan bergaji tetap, ada 

banyak cara baru untuk menjadi tidak produktif.  

Pada dasarnya Penyuluh adalah seorang pekerja keras dan 

bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyuluh. 

Penyuluh memiliki peran penting untuk menjadi pendamping pelaku utama di 

lapangan, dan memastikan keberhasilan pelaku utama dalam mengelola sawah, 

ladang, lahan, dan tambak mereka. Namun tidak banyak dari Penyuluh yang 

mendapatkan penghargaan atas prestasi kerjanya tersebut. Sehingga pada akhirnya 

Penyuluh harus lebih banyak bekerja di balik layar dan kurang mendapatkan 
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perhatian dari lembaganya. Hal ini yang dapat membuat Penyuluh yang berkinerja 

baik lambat laun menjadi kurang produktif. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, Sujarno (2013) salah 

seorang Penyuluh Pertanian menyatakan pendapat yang pada intinya adalah 

bahwa pada dasarnya Penyuluh yang masih muda memiliki hasrat yang tinggi 

untuk bisa mengukir prestasi kerja, memiliki komitmen yang tinggi dan tingkat 

produktivitasnya tinggi. Namun karena kurangnya perhatian dan fasilitas yang 

diberikan oleh pihak yang berwenang, serta birokrasi yang kurang baik di 

dalamnya, semangat tersebut akhirnya luntur oleh budaya kerja yang kurang 

produktif.  

Selama lembaga yang berwenang tidak bisa bersikap konsisten dalam 

menetapkan kebijakannya, terutama dalam manajemen sumberdaya manusianya, 

tidak akan ada solusi yang tercipta untuk meningkatkan kinerja Penyuluh. Karena 

sebagian besar karyawan tidak bekerja dalam ruang bawah tanah yang tertutup, 

mereka tidak sadar membandingkan kinerja mereka dengan kinerja orang lain. 

Jika karyawan yang berkinerja buruk tidak dikoreksi, standar kinerja karyawan 

lain di sekitar mereka akan menurun secara perlahan (Hawley, 2005). 

Pembenahan dapat dimulai dari pembenahan pola perekrutan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) fungsional yang lebih didasarkan pada analisis kebutuhan dan 

bukan berdasarkan pada jatah anggaran, kejelasan mengenai sistem hadiah 

(reward) dan hukuman (punishment), pengembangan sumberdaya manusia 

melalui pelatihan dan pengembangan, pengangkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) fungsional yang sesuai dengan kompetensi, memaksimalkan pemanfaatan 
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teknologi dalam rangka mendukung produktivitas kerja, dan pemberian motivasi 

kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional untuk meningkatkan prestasi kerja 

mereka. 

Siagian (2003) dalam Analisa (2011:3) menyatakan bahwa motivasi kerja 

yang rendah dapat berpengaruh pada kinerja karyawan yang tidak maksimal.  

Malthis (2006:114) dalam Analisa (2011:12) menyatakan motivasi adalah 

keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. 

Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami 

motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi, dan 

persoalan sumberdaya manusia lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi.  

Michele Maccoby dalam bukunya “Why Work” menyatakan bahwa pada 

akhirnya semua orang harus bekerja, tidak hanya untuk mendapat imbalan 

kebutuhan pokok, tetapi karena ingin menerapkan kemampuan yang mereka 

miliki dan merasakan dirinya berharga bagi dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini 

bisa didapatkan ketika pegawai diberikan kesempatan untuk berprestasi sesuai 

dengan bidang keahliannya (Azmi, 2012 (online)). 

Hasibuan (2003:162) menjelaskan bahwa : 

“ Kebutuhan akan berprestasi merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat bekerja karyawan. Karena itu kebutuhan 

akan prestasi akan mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreatifitasnya dan mengerahkan semua kemampuan serta energi 

yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang maksimal.” 

 

Rifai (2005:472) dalam Anggreani (2008) menyatakan bahwa para 

karyawan sebenarnya mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan 
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hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga 

kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. 

Teori motivasi berprestasi mengemukakan bahwa manusia pada 

hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi diatas kemampuan orang 

lain. Teori ini memiliki sebuah pandangan (asumsi) bahwa kebutuhan untuk 

berprestasi adalah sesuatu yang berbeda dan dapat dibedakan dari kebutuhan-

kebutuhan yang lain. Tokoh penting yang tidak bisa lepas dari teori motivasi 

berprestasi adalah David McClelland. 

David McClelland menganalisis mengenai 3 (tiga) kebutuhan manusia 

yang sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan sehubungan dengan hal 

yang dapat motivasi mereka yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat. 

Kebutuhan untuk berprestasi merupakan motivasi karyawan untuk 

berusaha mencapai prestasi tertingginya yang realistis dan menantang serta 

membutuhkan umpan balik langsung dari lingkungan sebagai bentuk pengakuan 

terhadap prestasi tersebut. Kebutuhan untuk berkuasa adalah motivasi karyawan 

untuk memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan keinginan untuk memimpin 

sebagai upaya peningkatan status pribadi karyawan. Kebutuhan untuk berafiliasi 

atau bersahabat adalah motivasi karyawan untuk mempunyai hubungan yang erat, 

kooperatif dan penuh persahabatan dengan pihak lain. 

Dilihat dari pengertian masing-masing kebutuhan dari David McClelland 

tersebut diatas, kebutuhan untuk berprestasi lebih cocok dengan motivasi yang 

dibutuhkan oleh Penyuluh yang mayoritas memiliki karakteristik seperti suka 



10 
 

mengambil resiko yang moderat, membutuhkan segera umpan balik dari pelaku 

utama dan lembaganya atas kinerjanya sebagai Penyuluh, selalu 

mempertimbangkan tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, serta 

sangat menyatu dengan tugasnya mengingat Penyuluh adalah seorang petugas 

lapang. 

Selain motivasi berprestasi, hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah 

tingkat komitmen Penyuluh terhadap lembaganya. Komitmen organisasional ini 

penting karena akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) 

Penyuluh terhadap lembaganya.  

Komitmen dan motivasi bekerja merupakan hal penting dalam 

memaksimalkan pencapaian potensi perusahaan atau organisasi (Wibisono, 2011). 

Komitmen dapat dinilai dengan menggunakan survey pegawai atau penilaian yang 

menetapkan bagaimana individu mempunyai keinginan untuk mencapai target 

perusahaan atau organisasi.  

Komitmen organisasional selalu menjadi isu yang penting dalam sebuah 

organisasi. Komitmen organisasional memiliki hubungan yang erat dengan 

efektivitas kerja, komitmen yang meningkat menyebabkan efektivitas kerja 

meningkat pula. Komitmen merupakan janji atau perbuatan untuk mencapai target 

dan tujuan perusahaan atau organisasi (Wibisono, 2011). 

Pada dasarnya melaksanakan komitmen sama saja maknanya dengan 

menjalankan kewajiban, tanggung jawab, dan janji yang membatasi kebebasan 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Disisi lain komitmen berarti adanya 

keterbatasan seseorang dalam bertindak sejalan dengan janji-janjinya. Karyawan 
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yang memegang janji dan sangat terampil tidak memerlukan pengawasan yang 

ketat. Karena semakin ketat pengawasan dan proses monitoring pengendalian 

yang kaku akan membuang waktu dan biaya. (Gibson, Ivancevich, Donnelly, Jr., 

1996). 

Imbalan intrinsik penting untuk mengembangkan komitmen 

organisasional. Organisasi dapat memenuhi kebutuhan karyawan dengan 

memberikan peluang prestasi dan mengakui adanya prestasi bila mempunyai 

dampak nyata bagi komitmen. Hasil riset menunjukkan bahwa tidak adanya 

komitmen bisa mengurangi efektivitas organisasi. 

Efektivitas organisasi ini erat kaitannya dengan produktivitas kerja 

sehingga masalah produktivitas ini juga selalu menjadi pusat perhatian utama 

dalam instansi. Secara umum produktivitas menurut Hasibuan (2003) adalah 

perbandingan antara hasil (output) dengan masukan (input). Jika produktivitas ini 

naik hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu, bahan, 

tenaga kerja) dan sistem kerja, teknik produksi dan peningkatan keterampilan dari 

tenaga kerjanya. 

Produktivitas yang tinggi dapat dicapai jika didukung para pegawai yang 

termotivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Motivasi dapat 

menimbulkan kemampuan bekerja serta kerjasama, maka secara tidak langsung 

akan meningkatkan produktivitas. 

Klingner dan Nanbaldian dalam Gomes (2002) menyatakan bahwa 

produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai (effort), yang 

didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai (ability), 
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yang diperoleh melalui latihan-latihan. Produktivitas yang meningkat, berarti 

performansi yang baik, akan menjadi umpan balik (feedback) bagi usaha, atau 

motivasi pekerja pada tahap berikutnya. 

Dengan kata lain, produktivitas kerja bukan semata-mata ditujukan untuk 

mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas dari pekerjaan 

juga penting untuk diperhatikan. Produktivitas kerja Penyuluh dapat dinilai dari 

cara Penyuluh dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti berpendapat bahwa sebagai abdi 

masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional yang berprofesi sebagai 

Penyuluh ini sudah seharusnya secara kontinu meningkatkan produktivitas kerja 

mereka. Hal ini akan sulit terwujud tanpa memiliki motivasi untuk berprestasi 

dalam diri pribadi serta komitmen terhadap organisasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja Penyuluh. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian Skripsi yaitu “ Motivasi Berprestasi : Pengaruhnya Terhadap 

Komitmen Organisasional dan Produktivitas Kerja (Studi pada Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka 

diketahui permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1) Apakah Motivasi Berprestasi memiliki pengaruh langsung terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional di Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik? 

2) Apakah Motivasi Berprestasi memiliki pengaruh langsung terhadap 

Komitmen Organisasional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional di Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik? 

3) Apakah Komitmen Organisasional memiliki pengaruh langsung terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional di Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik? 

4) Apakah Motivasi Berprestasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 

Produktivitas Kerja melalui Komitmen Organisasional Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung antara Motivasi Berprestasi 

terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional di Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik. 

2) Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung antara Motivasi Berprestasi 

terhadap Komitmen Organisasional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional di 
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Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Gresik. 

3) Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung antara Komitmen 

Organisasional terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Gresik. 

4) Untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung Motivasi Berprestasi 

terhadap Produktivitas Kerja melalui Komitmen Organisasional Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Fungsional di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak sebagai berikut : 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

khususnya di dunia pendidikan mengenai ada dan tidaknya hubungan saling 

berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung antara motivasi 

berprestasi, komitmen organisasional dan produktivitas kerja pada Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) fungsional yang bekerja di Badan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Gresik.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari segi praktis antara lain : 

1) Bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

Kabupaten Gresik, diharapkan penelitian ini akan memberikan tambahan 

wawasan tentang apakah terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung, serta 

seberapa besar hubungan saling berpengaruh langsung dan tidak langsung 

yang terjalin antara motivasi berprestasi, komitmen organisasional dan 

produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional, sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. 

2) Memberikan gambaran serta wawasan kepada peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian sehubungan dengan permasalahan yang berkaitan 

dengan pengaruh langsung dan tidak langsung yang terjadi antara motivasi 

berprestasi, komitmen organisasional dengan produktivitas kerja. Dimana 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional yang berprofesi sebagai Penyuluh 

sebagai respondennya. 

 


