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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam proses pencapaian tujuan. 

Pengelolaan sumber daya manusia memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pengelolaan sumber daya lainnya, hal ini disebabkan karena adanya faktor dasar 

manusiawi yang di dalamnya terdapat kemampuan, motivasi, dan karakteristik individu yang 

berbeda dari setiap masing-masing pegawai. 

Kinerja pegawai atau kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Baik 

tidaknya kinerja organisasi akan bergantung pada bagaimana pihak perusahaan dapat 

memaksimalkan kinerja dari masing-masing pegawai dengan cara memberikan motivasi 

untuk mengubah perilaku mereka ke arah pencapaian tujuan perusahaan. 

Individu yang mempunyai motivasi tinggi cenderung memiliki prestasi kerja yang 

tinggi, dan sebaliknya mereka yang prestasi kerjanya rendah disebabkan karena motivasi 

rendah. Oleh karena itu pimpinan harus berusaha keras mempengaruhi motivasi pegawai agar 

memiliki motivasi berprestasi tinggi. Dengan demikian kinerja pegawai dapat dicapai secara 

maksimal. 

Umumnya, kinerja pegawai dapat terlihat apabila pegawai datang ke kantor tepat 

waktu, berpakaian rapi di tempat kerja, mengikuti cara kerja yang telah ditentukan organisasi 

dan bersemangat kerja yang tinggi. Pegawai yang baik akan bekerja dengan lebih tulus. 

Mereka menyadari bahwa menaati peraturan, tugas serta tanggung jawabnya sebagai pegawai 

adalah sebuah kewajiban.  

Peraturan merupakan alat untuk membatasi kebebasan pegawai untuk tidak 

melakukan tindakan dan sikap yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau berdampak 
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negatif terhadap perkembangan perusahaan. Peraturan dan norma-norma dibuat agar kinerja 

pegawainya maksimal dan pegawai akan merasa termotivasi dan puas ketika mereka 

mendapatkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keinginan, keahlian dan 

kemampuannya.  

Seorang pegawai yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan memiliki 

tanggung jawab pribadi yang tinggi pula atas pekerjaannya. Tanggung jawab tersebut dapat 

dilihat dari kesediaan pegawai untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku di tempat 

kerja. Melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya. Pengaruh 

motivasi terhadap kinerja pegawai menunjukan bahwa hubungan antara motivasi dengan 

kinerja pegawai memiliki hubungan positif dan signifikan. Bila seseorang termotivasi, ia 

akan berusaha berbuat sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang diinginkannya sehingga 

tentunya dapat mencapai target dari organisasi itu sendiri.  

Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (BBPTTG-LIPI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang status 

pegawainya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat yang mempunyai tugas melaksakan 

penyusunan rencana dan program pengembangan dan pelayanan di bidang teknologi tepat 

guna untuk pemberdayaan masyarakat, memajukan industri kecil menengah, pendayagunaan 

hasil-hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

kepala LIPI. Di Subang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT.BBPTTG-LIPI Subang) 

Data pegawai UPT. BBPTTG-LIPI Subang yang ada saat ini disusun berdasarkan data 

pendidikan terakhir dan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1 

Data Pegawai UPT. BBPTTG-LIPI Subang berdasarkan Pendidikan Terakhir dan 

Masa Kerja. 

No. 
Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah 

Masa Kerja (tahun) 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 > 25 

1 Doktor (S3) 2 orang - - - - 2 - 

2 Pascasarjana (S2) 12 orang - - 6 2 4 - 

3 Sarjana (S1) 49 orang 8 6 20 14 - 1 

4 Diploma (D3) 9 orang - 4 5 - - - 

5 SLTA 40 orang - - 15 25 - - 

6 SLTP 5 orang - - - 2 2 1 

7 SD 8 orang - - - 3 3 2 

Total 125 orang 8 10 46 46 11 4 

Sumber : Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UPT. BBPTTG-LIPI Subang 

Data pegawai UPT. BBPTTG-LIPI berdasarkan pendidikan terakhir dan masa kerja 

diperlukan sebagai salah satu faktor pengukuran kinerja pegawai. Apabila diperhatikan data 

pada tabel diatas terdapat jumlah pegawai yang pendidikan terakhirnya Doktor (S3) sebanyak 

2 orang sebagai staf peneliti, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 staf peneliti, Sarjana (S1) 

sebanyak 49 orang, terdiri dari 39 staf peneliti dan 10 staf administrasi. Jumlah pegawai yang 

pendidikan terakhirnya SLTA sebanyak 40 orang, terdiri dari 16 orang staf fungsional 

litkayasa, 4 orang staf fungsional tertentu, dan 20 orang staf fungsional umum. Sisanya 

sebanyak 5 orang berpendidikan akhir SLTP dan 8 orang berpendidikan akhir SD sebagai 

tenaga kebersihan dan tenaga keamanan yang proses pengangkatannya dari tenaga honorer. 

Untuk mengetahui kinerja pegawai, peneliti mencoba menghimpun data dari daftar 

hadir bekerja pegawai UPT. BBPTTG- LIPI Subang, yaitu meliputi data pegawai yang 

datang terlambat, pulang lebih cepat, datang tapi tidak mengisi daftar hadir dan pegawai 

mangkir (tanpa keterangan) selama 6 (enam) bulan terakhir pada tahun 2012. Tabel berikut 

ini adalah rekapitulasi data kehadiran bekerja pegawai UPT. BBPTTG-LIPI Subang. 
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Data Kehadiran Bekerja Pegawai UPT. BBPTTG-LIPI Subang 

bulan Februari – Juli 2012 

No. Bulan 
Datang 

Terlambat 

Pulang 

Lebih Cepat 

Tidak Mengisi 

Daftar Hadir 

Mangkir/Tanpa 

Keterangan 

1. Februari 13% 17% 3% 2% 

2. Maret 14,5% 13% 4% 2% 

3. April 14,2% 13% 4% 3% 

4. Mei 16,7% 7% 5% 2% 

5. Juni 17% 14,2% 4% 2,5% 

6. Juli 22% 17% 5% 3,1% 

Rata-rata 16% 14% 4% 2% 

Sumber: Data Daftar Hadir Pegawai Subbagian Umum LIPI Subang yang diolah. 

Berdasarkan tabel diatas, faktor pegawai yang datang terlambat memiliki presentasi 

16%, lebih tinggi dari faktor-faktor lainnya seperti pegawai yang pulang lebih cepat yang 

hanya 14%, tidak mengisi daftar hadir 4% dan mangkir/tanpa keterangan sekitar 2% 

Gambar 1.1 

Presentasi Grafik Kehadiran Bekerja Pegawai UPT. BBPTTG-LIPI 

Bulan Februari – Juli 2012 

 
Sumber : Data Daftar Hadir Pegawai UPT. BBPTTG-LIPI Subang yang diolah. 

 Berdasarkan ketentuan LIPI, jam kerja UPT. BBPTTG-LIPI Subang adalah  sebagai 

berikut: 

Senin – Kamis  : 07.30 sd. 16.00 WIB.  Istirahat 12.00 sd. 13.00 WIB. 

Jum’at : 07.30 sd. 16.30 WIB. Istirahat  11.30 sd. 13.00 WIB. 
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Jam kerja resmi adalah tetap pada pukul 07.30 WIB. Data keterlambatan pada tabel di 

atas adalah pegawai yang masuk terlambat dihitung lebih dari pukul 07.30 WIB dengan 

variasi keterlambatan mulai dari 1 menit. Sedangkan data pegawai yang pulang lebih cepat 

dihitung mundur sebelum jam waktunya pulang lebih cepat dengan variasi mulai dari 1 menit 

sampai dengan jam masuk setelah jam istirahat (setelah istirahat tidak masuk bekerja lagi). 

 Berdasarkan infomasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian 

Umum UPT. BBPTTG-LIPI Subang yaitu Bapak Pudji, S.Sos., MM. alasan yang 

dikemukakan oleh pegawai yang terlambat tersebut umumnya adalah karena mengurus anak 

dulu karena masih balita, mengantar anak dulu ke sekolah dan karena kepentingan keluarga. 

Demikian juga alasan yang dikemukakan kenapa pegawai tersebut pulang lebih cepat hampir 

sama dengan alasan datang terlambat. 

 Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai PNS, setiap pegawai wajib 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan kompetensinya dengan penuh rasa tanggung 

jawab, efektif dan efisien serta berpedoman kepada prosedur kerja. Untuk pelaksanaan tugas 

dan pekerjaan sehari-hari, masing-masing pegawai dari masing-masing bagian/bidang dan 

subbag/subbid di UPT. BBPTTG-LIPI Subang telah dibuat Standar Operasional Prosedur 

(SOP) nya. Sehingga alur pekerjaan, ketentuan pelaksanaan dan waktu penyelesaian 

pekerjaan termasuk biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah jelas. 

 Dengan adanya SOP sebagaimana tersebut di atas diharapkan setiap pegawai dapat 

melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan baik dan kinerja organisasi berada pada level yang tinggi. Namun 

kenyataannya tidak demikian, karena masih terdapat beberapa pegawai yang hadir dan masuk 

bekerja tetapi pada saat jam kerja tidak melakukan tugas pekerjaan sebagaimana mestinya.  

Pegawai yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama 4 (empat) 

bulan terakhir ini (April, Mei, Juni, Juli 2012) cenderung meningkat, tersebar dari masing-
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masing bidang/bagian dengan variasi alasannya. Diantaranya mereka merasa tidak atau 

belum memiliki tugas rutin harian yang jelas dari atasan, merupakan alasan bagi pegawai 

yang tidak melaksanakan aktifitas sesuai tugas dan fungsi (tusi).  

Disamping itu pegawai berdalih adanya kepentingan diluar kedinasan dikemukakan 

pegawai yang keluar masuk kantor (meninggalkan tempat kerja) pada saat jam kerja, padahal 

semua itu tidak lepas dari rasa kejenuhan yang tinggi karena kurangnya motivasi. Ada pula 

pegawai yang mengerjakan tugas lain diluar kedinasan beralasan bahwa tidak adanya tugas 

atau fasilitas. Bila dibiarkan terus menerus akan menjadi kebiasaan yang kurang baik dan 

berdampak buruk bagi UPT. BBPTTG-LIPI Subang.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah motivasi, dikaitkan dengan kinerja 

pegawai dalam melakukan tugas pekerjaannya.  

Seperti yang dikemukakan oleh McClelland dalam Mangkunegara (2000:68) bahwa 

“terdapat hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut di UPT. BBPTTG-LIPI Subang dan hasil penelitiannya dituangkan dalam skripsi yang 

diberi judul “Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai UPT. BBPTTG–LIPI 

Subang 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kinerja suatu organisasi sangat tergantung kepada kinerja individu dari anggota 

organisasi tersebut. Salah satu tugas dari manajemen adalah bagaimana mepertahankan 

kinerja organisasi tersebut agar tetap stabil dan berada pada level yang tinggi. Agar kinerja 

organisasi tersebut stabil dan berada pada level yang tinggi maka diperlukan manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mengatur dan menggerakkan SDM untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. 



7 
 

Fanny Via Dianawati, 2013 
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai UPT. BBPTTG-LIPI Subang 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Untuk dapat menghasilkan kinerja pegawai yang tinggi dan baik guna mencapai 

tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, maka diperlukan peraturan sebagai pedoman 

yang harus ditaati oleh pegawai. Selain itu organisasi juga harus menciptakan keterikatan dan 

hubungan timbal balik antara kepentingan organisasi dengan kepentingan individu pegawai, 

berusaha memberikan motivasi agar kinerja pegawai tersebut baik. 

Salah satu usaha yang dilakukan UPT. BBPTTG-LIPI Subang dalam pelaksanaan 

program reformasi birokrasi pada Penataan Sistem Manajemen Aparatur, tujuannya adalah 

meningkatnya motivasi SDM Aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur 

dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur. Sedangkan pada program dan kegiatan 

Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur untuk penerapan sistem penilaian kinerja 

pegawai, hasil yang diharapkannya adalah kinerja yang terukur.  

Masalah yang dihadapi dalam dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi 

tersebut adalah masih terdapat beberapa pegawai yang belum mendukung, yaitu masih ada 

beberapa pegawai yang tidak menaati peraturan dan masih ada beberapa pegawai yang mau 

bekerja apabila diberikan motivasi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran motivasi pada UPT. BBPTTG-LIPI Subang? 

2. Bagaimana gambaran kinerja pegawai pada UPT. BBPTTG-LIPI Subang? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada UPT. BBPTTG-LIPI 

Subang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran motivasi pada UPT. BBPTTG-LIPI Subang. 
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2. Untuk mengetahui gambaran kinerja pegawai pada UPT. BBPTTG-LIPI Subang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada UPT. 

BBPTTG-LIPI Subang. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukkan pada 

pengambangan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia dalam 

hal pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukkan dan saran 

bagi organisasi dalam hal ini UPT. BBPTTG-LIPI Subang dalam hal meningkatkan 

kinerja individu melalui motivasi kepada pegawai. 

 


