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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan atau lembaga tentu ingin mencapai tujuan. Salah satu 

komponen terpenting yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

tersebut adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan salah 

satu sumber daya yang terdapat di perusahaan atau lembaga. Sebagai sebuah 

organisasi, perusahaan atau lembaga harus bisa membuat pegawai yang bekerja di 

dalamnya menjadi lebih giat dalam bekerja, agar semua tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. Oleh karena itu, dengan adanya perhatian dan penghargaan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk pegawai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

dari pegawai tersebut dalam bekerja.  

Sesuai dengan pendapat Veithzal Rivai (2004: 16), “sumber daya manusia 

adalah masalah perusahaan yang paling penting, karena melalui sumber daya 

manusialah yang menyebabkan sumber daya lain dalam perusahaan dapat 

berfungsi atau dijalankan”.  Faktor sumber daya manusia ternyata cukup berperan 

dalam mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik dengan sendirinya akan menjadi bagian yang  sangat 

penting dari tugas manajemen perusahaan. Jika pengelolaan sumber daya manusia 

dilakukan dengan kurang baik maka efektivitas kerjanya akan menurun. Oleh 

karena itu, memahami sumber daya manusia yang baik akan sangat memengaruhi 

proses pencapaian tujuan perusahaan.  

Terkait hal di atas pegawai merupakan sumber daya penting yang wajib 

mereka jaga. Oleh karena itu, menurut Fahmi, (2009:2),  perusahaan dituntut 

untuk mampu mengoptimalkan kinerja pegawainya. Pegawai  mempunyai peran 

yang strategis didalam perusahaan yaitu sebagai pemikir, perencana, dan 

pengendali aktivitas perusahaan karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas 

yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Demi tercapainya 

tujuan tersebut, pegawai memerlukan motivasi agar bekerja lebih giat dan rajin. 

Kebutuhan tenaga-tenaga terampil sudah merupakan tuntutan yang tidak 

dapat ditunda lagi. Di masa krisis yang melanda seperti saat ini, justru seharusnya 
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para manajemen puncak harus lebih menyadari bahwa tuntutan untuk memiliki 

SDM yang handal harus dilakukan secara terus-menerus. Salah satu caranya 

adalah melalui pendidikan dan pelatihan SDM (diklat). Pendidikan dan pelatihan 

SDM yang direncanakan sesuai dengan analisis kebutuhan akan dapat 

menghasilkan tenaga-tenaga SDM yang handal. Pendidikan dan pelatihan SDM 

akan dapat mempercepat (akselerasi) dalam meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap semua pegawai. Oleh karena itu peranan pendidikan dan 

pelatihan adalah hal yang penting bagi setiap organisasi.  

Di lain pihak, dengan adanya pendidikan dan pelatihan juga akan dapat 

meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Salah satu cara yang cepat untuk dapat menghasilkan pegawai 

yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai adalah dengan 

memberikan program pendidikan dan pelatihan SDM yang tepat, terencana dan 

terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan para 

pegawai yang akan berdampak pada kinerja pegawai dapat dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

Motivasi menjadi penting karena dengan motivasi setiap pegawai akan mau 

bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Motivasi 

memengaruhi dan merangsang seseorang untuk  melakukan keinginan, 

pemenuhan kebutuhan serta tujuan. Rangsangan timbul dari dalam dan dari luar. 

Menurut Sunyoto, (2012:11), hal tersebut akan menciptakan dorongan pada 

seseorang untuk melakukan aktivitas.  

Pegawai membutuhkan motivasi kerja yang akan berpengaruh terhadap 

semangat kerjanya dalam pencapaian hasil kerja yang berkualitas dan 

berkuantitas, karena orang-orang yang memiliki motivasi kerja tinggi akan 

tergerak untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan, disana juga akan 

timbul ide-ide baru dalam menyelesaikan pekerjaan, dan dapat bertanggung jawab 

atas pekerjaannya tersebut.   

http://www.pelatihan-sdm.net/
http://www.pelatihan-sdm.net/pelatihan-peningkatan-kinerja-karyawan/
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Kinerja pegawai dapat dilihat dari bagaimana pegawai itu melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan yang telah dibebankan kepadanya. Menurut Mathis dan 

Jackson (2002) ada beberapa hal yang menjadi aspek untuk mengukur 

ketercapaian kinerja, yaitu:  

1. Kualitas kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu ketelitian kerja, 
tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan kecermatan.  

2. Kuantitas kerja, dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh 
pegawai. 

3. Penggunaan waktu kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu 

tingkat ketidak-hadiran,  keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja 
hilang.   

4. Kerja sama dengan rekan kerja  

Dari keempat dimensi kinerja di atas, dua hal terkait dengan aspek keluaran 

dan hasil pekerjaan, yaitu: kualitas hasil, kuantitas keluaran,dan dua hal yang 

terkait aspek perilaku individu, yaitu: penggunaan waktu dalam bekerja (tingkat 

kepatuhan terhadap jam bekerja, disiplin) dan kerja sama. Dari 4 dimensi kinerja 

tersebut cenderung mengukur kinerja pada level individu.  

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah satu lembaga 

yang mengemban fungsi LIPI sebagai Pembina Peneliti Nasional dan bertanggung 

jawab terhadap standar mutu pendidikan dan pelatihan penelitinya. Baik standar 

mutu diklat fungsional peneliti, diklat teknis pendukung maupun standar mutu 

terhadap pembinaan jabatan peneliti beserta pelayanannya harus terus menerus 

dan  berkesinambungan dalam memberikan motivasi kepada para pegawai agar 

keterampilan, kecakapan, dan sikap karyawan meningkat sehingga setiap 

pekerjaan akan  lebih mudah diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran yang pada 

akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian TU didapatkan data dan 

informasi bahwa permasalahan yang ada adalah aspek penggunaan waktu kerja 

yang mencakup kehadiran dan kesediaan pegawai berada di tempat kerja. Masih 

banyak pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai dengan waktu kerja normal 

pegawai yang telah ditentukan perusahaan atau lembaga. Sistem kehadiran yang 

diterapkan di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI ini menggunakan 

Sistem Waktu Kerja Inti (WKI), dimana WKI ini memberikan keringanan kepada 

para pegawai untuk masuk jam kerja tidak menurut jam kerja normal jam 07.30 
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melainkan diberikan waktu masuk kerja kantor  dengan batas waktu maksimal 

jam 09.00 pagi. Dengan ketentuan apabila pegawai menggunakan Sistem Waktu 

Kerja Inti (WKI) tersebut, maka mereka akan mengganti waktu dari jam normal 

masuk kerja 07.30 sampai jam 09.00 tersebut dengan lebih lama jam pulang kerja 

melewati jam 16.00. Tergantung berapa waktu yang mereka gunakan ketika 

masuk kerja pagi melebihi jam masuk kerja normal, jam 07.30. Seperti yang dapat 

dilihat dari data rekapitulasi kehadiran pegawai berikut, yaitu: 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Kehadiran dan Kekurangan Jam Hadir dengan Sistem 

Waktu Kerja Inti di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika- LIPI Bulan 

Juli-Desember 2014 

 

Bulan 

 

Kehadiran  

(%) 

Kekurangan 

jam hadir   

(%) 

Ketidak 

hadiran 

(%)  

Terlambat 

masuk 

(%) 

Juli 2014 96,45 1,35 3,55 1,59 

Agustus 2014 94,46 1,75 5,54 2,59 

Sepetember 2014 94,76 2,95 5,24 1,94 

Oktober 2014 94 3,15 6 2,59 

November 2014 93,86 3,24 6,14 3,89 

Desember 2014  94,16 3,17 5,84 4,12 

              Sumber: Pusat Penelitian Informatika LIPI  

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Kehadiran dan Kekurangan Jam Hadir dengan Sistem 

Waktu Kerja Inti di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika- LIPI Bulan 

Januari-Juni 2015 

 

Bulan 

 

Kehadiran  

(%) 

Kekurangan 

jam hadir   

(%) 

Ketidak 

hadiran 

(%)  

Terlambat 

masuk 

(%) 

Januari 2015 93,51 3,25 6,49 2,59 

Februari 2015 93,51 3,25 6,49 2,59 

Maret 2015 91,56 5,84 8,44 1,94 
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April 2015 88,31 2,59 11,69 3,89 

Mei 2015 90,26 4,54 9,74 2,59 

Juni 2015 89,78 3,46 10,22 2,48 

Sumber: Pusat Penelitian Informatika LIPI 

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa tingkat kehadiran pegawai 

tercatat masih belum mencapai batas toleransi, walaupun telah diberlakukan 

sistem WKI untuk meringankan pegawai saat masuk jam kerja pagi. Selain itu 

sebagian pegawai ada yang tidak masuk kantor dikarenakan mengambil cuti di 

luar tanggungan negara.  

Hal lain yang ditemukan di lapangan adalah masih banyak pegawai yang 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan khususnya melanggar ketentuan jam 

kerja, banyak pegawai yang tidak berada di tempat saat masih jam kerja, dengan 

keluar tanpa seizin atasan dan menggunakan waktu jam kerja untuk keperluan 

pribadi, serta banyak pegawai yang masih menunda-nunda penyelesaian  

pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diserahkan tepat pada waktu yang 

ditetapkan. Ini jelas saja mencerminkan masih rendahnya kesadaran pegawai 

dalam memanfaatkan waktu dalam bekerja.  

Selain aspek penggunaan waktu kerja di atas, dalam aspek kuantitas kerja 

yang mencakup pencapaian target pekerjaan, masih ada beberapa poin-poin 

pekerjaan yang masih belum terealisasi dengan baik seperti yang digambarkan 

pada tabel dibawah ini, yang diperoleh dari lembaga LIPI sendiri.  
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Tabel 1.3 

Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama dan Capaian 

Puslit Informatika LIPI Tahun 2014 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian Target 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatnya kualitas 
pengetahuan para peneliti 
yang  diukur dari 
peningkatan pendidikan dan 
jenjang pada jabatan 
fungsional 

a.  Jumlah SDM yang menyelesaikan  
pendidikan  

1 Orang 1 
 

100% 
 b.    Jumlah SDM yang naik Jabatan 

Fungsional 
1 Orang 7 

700% 

c. Jumlah SDM yang naik Jabatan 
Fungsional 

10 Orang 12 120% 

2. Meningkatnya hasil dan  
penelitian  yang diukur dari 
peningkatan jumlah publikasi 
dan HKI 

  JUMLAH PUBLIKASI  
58 

Publikas
i 

67 50,56% 

a.     Jumlah publikasi jurnal ilmiah 
Nasional 

14 
Publikas

i 
17 121,43% 

b. Jumlah publikasi jurnal ilmiah 
Internasional 

14 
Publikas

i 
9 64,29% 

 c.    Jumlah publikasi prosiding 
ilmiah nasional 

4 
Publikas

i  
2 50% 

 d.    Jumlah publikasi prosiding 
ilmiah internasional 

25 
Publikas

i  
35 140% 

 e.    Jumlah buku 1 Buah  4 400% 

c. Jumlah purwarupa 1 Buah 1 100% 

3. Meningkatnya kreativitas 
dalam menciptakan iptek 
yang bernilai ekonomis yang 
diukur dari jumlah hasil yang 

a.  Jumlah Contoh Produk Yang 
Digunakan Masyarakat  

2 
Contoh 
Produk 

1 50% 

b. Jumlah HKI Yang Digunakan 
Masyarakat 

1 Buah 1 
 

100% 
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dipakai 

4. Memperkuat jaringan antara 
Pusat Penelitian Elektronika 
dan Telekomunikasi dengan 
industri dan pihak terkait 
lainnya dalam meningkatkan 
adopsi inovasi yang diukur 
dari jumlah kerja sama 

  

Jumlah Kerjasama 1 
Kerjasa

ma 

 
1 

 
 

100% 

5. Tersedianya timbangan 
ilmiah dan Rekomendasii 
untuk menjawab isu nasional 

  Jumlah Dokumen 
Rekomendasi/Kebijakan 0 

Dokume
n 

0 0 

6 Meningkatnya perilaku 
“rasional” dalam masyarakat 
melalui terdiseminasinya 
informasi teknologi hasil 
litbang ke masyarakat / 
industri 

  Jumlah Keikutsertaan pameran 

8 Kali 5 62,5% 

7 Meningkatnya akses 
terhadap pengetahuan yang 
diukur dari frekuensi 
interaksi dan jumlah 
keikutsertaan dalam aktivitas 
ilmiah nasional, regional dan 
internasional. 

a.  Jumlah keikut sertaan dalam 
kegiatan pemasyaran  iptek / 
seminar 

4 Kali 
 

17 
 

425% 

b. Jumlah Penyelenggaraan seminar 

3 Kali 2 66,67% 

8 Meningkatnya peran LIPI 
dalam pergaulan dunia 
internasional melalui 
peningkatan kerjasama Pusat 
Penelitian Elektronika dan 
Telekomunikasi dengan 
lembaga litbang dan 

  

Jumlah keikutsertaan dalam 
organisasi 

6 Kali 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

66,67% 
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perguruan tinggi dari Negara 
lain, dan ikut serta dalam 
organisasi dan berbagai 
pertemuan ilmiah regional 
dan internasional  

9 Tersedianya Sarana dan 
Prasarana kegiatan penelitian 
yang memenuhi kebutuhan  

   
Jumlah sarana dan prasarana 3 Paket 3 100% 

10 Terwujudnya Tata Kelola 
Organisasi yang Baik (Good 
Corporate Governance) yang 
dapat diukur dengan 
terlaksananya perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan 
kegiatan yang berkualitas 
dan akuntabel yang tertib dan 
taat azas 

  

Jumlah Laporan Administrasi 1 Paket 1 100% 

11 Terbinanya SDM yang 
diukur dari terpenuhinya 
kebutuhan guna 
melaksananakan tugas sesuai 
kompetensi satuan kerja 

a.  Jumlah penerimaan CPNS 6 Orang 5 83,33% 

b. Jumlah pegawai yg mengikuti 
diklat/training 

30 Orang 60 200% 

c. Jumlah pegawai yang sedang 
mengikuti pendidikan 

6 Orang 
 

5 
 

83,33% 

  Sumber: Pusat Penelitian Informatika LIPI 
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Berdasarkan tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama dan Capaian Puslit 

Informatika LIPI Tahun 2014 di atas dapat terlihat bahwa kinerja pegawai masih 

belum maksimal. Walaupun dapat dikatakan kinerja pegawai pada Unit Kerja 

Pusat Penelitian Informatika sudah terbilang bagus tetapi masih belum maksimal, 

dikarenakan masih terlihat dari hasil capaian dari beberapa indikator yang tidak 

mencapai target capaian awal, sementara itu ada juga indikator-indikator kinerja 

lain yang melebihi capaian target yang telah ditentukan. Sepanjang tahun 2014 

ini, dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian kinerja pegawai Pusat 

Penelitian Informatika LIPI masih belum dapat dikatakan maksimal karena masih 

terdapat selisih yang terjadi antara nilai kinerja dan perolehan hasil kinerja 

pegawai. Hal ini juga disebabkan karena pegawai tidak dapat memanfaatkan 

waktu bekerja dengan sebaik-baiknya. Seringnya menunda-nunda waktu dalam 

penyelesaian pekerjaan maka hasil yang didapat pun tidak akan maksimal dan 

bahkan tidak mencapai target seperti yang digambarkan pada data kinerja di atas. 

Hal lain yang ditemukan di lapangan berdasarkan pengamatan penulis yaitu 

kualitas kerja. Kualitas kerja dapat dilihat dari beberapa hal, baik dalam 

penyelesaian pekerjaan yang diberikan, bagaimana menghadapi tantangan 

pekerjaan yang diberikan dan bagaimana mempertanggung jawabkan pekerjaan 

tersebut. Setiap orang tentu saja mempunyai keinginan untuk segera 

menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak lepas dari itu ketelitian sangatlah 

penting dimiliki oleh pegawai, mengoreksi beberapa kali pekerjaan merupakan hal 

yang harus dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan 

tersebut, apabila pegawai kurang teliti dalam bekerja maka akan berakibat fatal 

pada pihak yang bersangkutan terutama pada perusahaan atau lembaga tempat 

bekerja. Begitu pun halnya dengan pegawai yang ada di lembaga LIPI ini, 

pegawainya tidak luput dari kesalahan, ada beberapa tugas yang dilakukan salah 

satu pegawai ini karena kurangnya ketelitian, contohnya saja pegawai tersebut 

diberikan tugas dalam mengoordinir sebuah pertemuan antara pihak LIPI dengan 

sebuah perusahaan lain untuk melakukan kerja sama, karena tidak teliti dalam 

bekerja dan telatnya konfirmasi waktu kepada pihak LIPI yang bersangkutan, 

ketika perusahaan lain itu datang berkunjung, pihak LIPI yang bersangkutan ini 

tidak berada di tempat dikarenakan ada keperluan lain yang harus diurus di luar 
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kota. Itu menggambarkan bahwa akibat dari kurang ketelitian, akan menyebabkan 

kerugian pada perusahaan atau lembaga. 

Selain ketelitian hal lain yang menggambarkan kualitas kerja yaitu tanggung 

jawab dalam bekerja. Mengambil permasalahan di atas, bahwa apapun pekerjaan 

yang dilakukan dan bagaimana pun tantangan dan resikonya, pegawai harus siap 

mempertanggung jawabkan kepada atasan, baik itu mendapatkan umpan baik 

positif (reward) maupun negatif  (punishment). 

Aspek yang selanjutnya yaitu kerja sama dengan sesama rekan kerja. Kerja 

sama dalam sebuah organisasi yang diterapkan oleh pegawai pada perusahaan 

atau lembaga tempat ia bekerja adalah suatu keharusan. Kerja sama merupakan 

tuntunan bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang  ditetapkan, 

sebab dengan adanya kerjasama yang baik akan memberikan kepercayaan (trust) 

pada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan perusahaan. Hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan 

kerjasama yang baik, salah satunya perusahaan harus mampu membangun kondisi 

internal perusahaan yang konstruktif dengan diikuti komitmen dan konsistensi 

yang tinggi bagi semua azas manajemen, baik antara sesama pegawai maupun 

antara pegawai dengan atasan. 

 Pegawai memang dituntut dapat melakukan kerja sama baik secara internal 

maupun eksternal. Secara internal, kerja sama dapat dilakukan oleh pegawai 

dengan sesama rekan kerja maupun atasannya, sementara secara eksternal 

pegawai harus memiliki kerja sama yang baik pula dengan para rekan kerja di luar 

perusahaan atau lembaga tempat ia bekerja dalam melakukan suatu hubungan 

kerja. Permasalahan yang terdapat di lingkungan kerja Unit Kerja Pusat Penelitian 

Informatika ini yaitu masih terdapat pegawai yang membiarkan pegawai lain yang 

memiliki beban kerja yang tinggi, sedangkan ada pegawai lain yang memiliki 

keleluasaan waktu. 

Berdasarkan permasalahan di atas, hal tersebut dipicu karena beberapa faktor, 

baik lingkungan kerja, tekanan dari luar maupun dari dalam dan motivasi kerja 

yang menjadi penyebab utama timbulnya permasahan tersebut.  Menurut 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa 

pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika didapatkan informasi bahwa 
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penyebab permasalahan di atas didominasi oleh kurangnya dorongan pegawai 

tersebut dalam melaksanakan pekerjaan.  

Dalam menjalankan pekerjaannya pegawai Pusat Penelitian dan Informatika 

LIPI ini memang terlihat menghadapi berbagai permasalahan. Apabila fenomena 

tersebut tidak segera ditanggulangi, tidak menutup kemungkinan masalah tersebut 

akan menjadi penghambat tujuan perusahaan bahkan mengarah pada kehancuran 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan perlu mencari solusi yang tepat 

untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Dengan demikian agar kinerja 

pegawainya tinggi, pemberian motivasi kepada pegawai harus benar-benar 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. 

Dalam pembahasan motivasi kerja, terdapat beberapa teori yang 

dikembangkan oleh para ahli salah satunya adalah David McClelland. David 

McClelland (dalam Siagian, 2005:119) mengatakan bahwa pemahaman tentang 

motivasi akan semakin mendalam apabila disadari bahwa setiap orang 

mempunyai tiga jenis kebutuhan bermotivasi, yaitu motivasi berprestasi (need for 

achievement/n-Ach), motivasi kekuasaan (need for power/n-Po) dan motivasi 

afiliasi (need for Affiliation/n-Aff). 

Teori-teori prestasi menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada setiap 

kekuatan motivasi sesuai dengan kebutuhan akan prestasi. Henry Murray dalam 

Winardi (2001:81), mengemukakan prestasi sebagai keinginan untuk: 

Melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sulit. Menguasai, memanipulasi 
atau mengorganisasi objek-objek fisikal, manusia atau ide-ide untuk 
melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin 

sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai standar 
tinggi. Mencapai performa puncak untuk diri sendiri. Mampu menang dalam 

persaingan dengan pihak lain. Meningkatkan kemampuan diri melalui 
penerapan bakat secara berhasil.  

Kajian utama penelitian ini adalah menelaah mengenai variabel motivasi 

kerja dengan kinerja pegawai dalam suatu perusahaan atau lembaga.   

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh mengenai hubungan motivasi kerja dengan kinerja 

pegawai di bagian Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang 
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berjudul:  “Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai  LIPI  

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Bandung ”.  

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diidentifikasi bahwa kinerja 

pegawai mengalami penurunan, hal itu terlihat dari nilai unjuk kerja pegawai 

dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Selain dari nilai unjuk kerja di atas, 

terlihat dari adanya tingkat kehadiran pegawai yang masih rendah, masih adanya 

indikator-indikator kerja yang masih belum mencapai target yang ditetapkan 

semula, kerjasama antar pegawai yang kurang terjalin dengan baik, dan tingkat 

kecepatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan masih kurang dikarenakan 

pegawai masih belum maksimal dalam memanfaatkan waktu kerja dengan 

sebaik-baiknya.  

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis merumuskan rumusan 

masalah umum pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai di LIPI Bandung. 

Untuk menjawab rumusan masalah umum di atas, maka penulis merumuskan 

rumusan masalah khusus pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja 

dengan kualitas kerja pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika 

LIPI Bandung? 

2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja 

dengan kuantitas kerja pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika 

LIPI Bandung? 

3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja 

dengan penggunaan waktu kerja pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian 

Informatika LIPI Bandung? 

4. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja 

dengan kerja sama pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI 

Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

a) Tujuan Umum  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian 

tentang Hubungan antara Motivasi Kerja Dengan Kinerja Pegawai LIPI  

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Bandung adalah untuk mengetahui 

hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Unit Kerja Pusat 

Penelitian Informatika LIPI Bandung.  

b) Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang akan dicapai oleh penulis yaitu: 

1. Mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kualitas kerja pegawai di 

Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung 

2. Mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kuantitas kerja pegawai di 

Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung 

3. Mengetahui hubungan motivasi kerja dengan penggunaan waku kerja 

pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung 

4. Mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kerja sama pegawai di Unit 

Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam dunia 

pendidikan dan dunia kerja serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

b. Secara Praktis 

1) Lembaga yang diteliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi LIPI 

Bandung dan juga bagi para pimpinan dan pihak yang terkait agar 

memperhatikan motivasi kerja pegawai untuk meningkatkan kinerja 

pegawai tersebut sehingga tujuan lembaga dapat tercapai sesuai dengan 

yang diinginkan.  
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2) Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dasar bagi 

penelitian selanjutnya dan sebagai dokumentasi untuk melengkapi sarana 

yang dibutuhkan dalam penyediaan data bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan.  

3) Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

pembelajaran mahasiswa, serta untuk bahan bacaan bagi mahasiswa 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di UPI Bandung.  

E. Sistematika Skripsi  

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah: 

A. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara garis besar memaparkan permasalahan yang akan 

dikaji. Adapun sub bab yang terdapat di dalamnya yaitu latar belakang 

masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi.  

B. BAB II KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Landasan teori diambil dari literatur, sebagai 

fondasi dalam pelaksanaan penelitian. 

C. BAB III METODE PENELITIAN 

Memaparkan mengenai serangkaian tahapan-tahapan yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian untuk 

mendapatkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

permasalahan yang dikaji, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penentuan 

populasi dan sampel penelitian sampai pada pengolahan data, definisi 

operasional, dan laporan penelitian. 

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan serangkaian isi yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hasil dan kendala yang ditempuh pada proses penelitian 

yaitu tentang upaya mencari keterkaitan hubungan antara motivasi kerja 
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dan kinerja pegawai pada lembaga yang bersangkutan yaitu di Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bandung.  

E. BAB V SIMPULAN, REKOMENDASI 

Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan 

saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah 

diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.  

 

 

 

 

 

 


