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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

terjadi pada saat ini, maka di bidang pemerintahan sekarang ini pun turut berupaya 

mengembangkan dan menata sistem pemerintahan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu 

memperoleh perhatian dalam penataan kembali sistem pemerintahan ialah 

penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), salah satunya yaitu Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintahan Kota Cimahi yang diharapkan dapat 

melakukan pembenahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahannya dan 

peningkatan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai. 

Pendapat ini diperkuat dengan ditempatkannya sumber daya manusia pada 

urutan pertama unsur-unsur manajemen (tools of management) yang terdiri dari 

man, money, methods, materials, machines and market disingkat dengan 6M  

(Hasibuan, 1996:21).  Manusia akan menjadi unsur utama untuk mencapai tujuan, 

apabila dalam diri manusia tersebut terdapat motivasi yang tinggi, loyalitas, 

dedikasi, ketekunan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas 

yang dibebankan kepadanya, maka hasil kerjanya pun akan mencapai tujuan yang 

hendak dicapai. Hasil kerja pegawai ini biasa kita sebut dengan produktivitas 

kerja pegawai. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengembangkan dan menata 

sistem pemerintahan yang lebih baik yaitu dengan membenahi produktivitas kerja 

instansi melalui produktivitas kerja pegawai yang terlibat di dalam instansi 

tersebut. Setiap instansi mengharapkan seluruh pegawainya dapat bekerja dengan 

baik dan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, sehingga akan membantu 

mencapai tujuan instansi secara keseluruhan. Keinginan tersebut akan terlaksana 

bila pegawainya bekerja secara produktif. Oleh karena itu, instansi harus mampu 

mengupayakan agar pegawainya bekerja secara produktif yang didukung oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. 
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 Rendahnya produktivitas kerja pegawai merupakan permasalahan yang 

sering kita jumpai di suatu instansi atau perusahaan, padahal produktivitas kerja 

pegawai merupakan target manajemen sumber daya manusia dari sebuah instansi 

agar dapat bertahan dalam persaingan dalam dunia bisnis.  Bila produktivitas kerja 

seorang pegawai cenderung terus-menerus mengalami penurunan, maka akan 

berdampak pada merosotnya profit sebuah perusahaan atau instansi.  

Menurut Encyclopedia Britanica dalam Sedarmayanti (2001:56) 

“produktivitas dalam ekonomi berarti rasio dari hasil yang dicapai dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu”. Sejalan dengan 

pandangan di atas, menurut  Sedarmayanti (2001:57) “produktivitas mengandung 

pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan (input)”. Sejalan dengan hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Paul Mali dalam Sedarmayanti (2001:57) bahwa “produktivitas 

adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi 

mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien”. Dari definisi 

tersebut maka dapat diyakini bahwa pegawai yang melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik dan selalu berusaha meningkatkan perbaikan dalam bekerja, maka 

pegawai tersebut memiliki produktivitas yang tinggi. Dengan produktivitas yang 

tinggi, maka tujuan instansi pun akan dapat dicapai dengan hasil yang semaksimal 

mungkin. 

Sebagai data awal dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan 

wawancara dengan Dra. Ai Herna Rachmawati, MT selaku Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di 

Pemerintahan Kota Cimahi pada tanggal 16 Desember 2015. Berdasarkan 

wawancara tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya pegawai yang dianggap 

kurang profesional dalam melakukan pekerjaannya, seperti masih tingginya 

tingkat ketidakhadiran pegawai dan banyaknya pegawai yang melebihi jam waktu 

istirahat ketika jam waktu istirahat telah selesai, sehingga waktu mereka untuk 

menyelesaikan pekerjaan pun berkurang, dampaknya adalah terbengkalainya 

pekerjaan mereka. Banyaknya pegawai yang izin keluar ketika jam kerja 

berlangsung dengan alasan yang tidak jelas. Kurangnya tanggung jawab pegawai 
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dalam mengemban tugas yang diberikan oleh instansi, dalam hal ini pegawai baru 

akan benar-benar optimal bekerja saat diperintah oleh atasan terlebih dahulu. 

Sering terjadinya mutasi pegawai dari mulai perputaran jabatan dalam satu kantor 

atau mutasi tempat bekerja dari satu kantor ke kantor lainnya, sehingga pekerjaan 

pun tidak terselesaikan secara optimal, banyak file yang hilang & berceceran. 

Selain itu juga adalah adanya masalah pada keahlian/kompetensi pegawai yang 

dipindahkan tidak sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan, dampaknya 

adalah pegawai tersebut tidak termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dikarenakan ketidakpahamannya pada bidang pekerjaannya yang baru. Selain itu  

Dra. Ai Herna Rachmawati, M.T. mengemukakan bahwa ketika target yang 

ditetapkan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan realisasi kerja pegawai, maka 

tidak akan mengurangi gaji pokok yang akan didapatkan oleh pegawai tersebut, 

sehingga motivasi untuk mencapai target yang ditetapkan menjadi berkurang dan 

mempengaruhi pada performa bekerja sehari-hari. 

Menurut hasil wawancara yang penulis laksanakan dengan Dra. Ai Herna 

Rachmawati, M.T. di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 

tahun 2010 terdapat tiga jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai 

yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yaitu hukuman disiplin 

ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin 

ringan yaitu berupa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 5 (lima) hari kerja, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk 

kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari 

kerja, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja 

tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari 

kerja. Sedangkan hukuman disiplin sedang yaitu berupa penundaan kenaikan gaji 

berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja, penundaan 

kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa 

alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) 

hari kerja, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh 
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enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Dan hukuman disiplin berat yaitu 

berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 

dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja, pemindahan dalam rangka penurunan 

jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau 

fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga 

puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja, pembebasan dari jabatan 

bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 

45 (empat puluh lima) hari kerja, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi 

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) 

hari kerja atau lebih. 

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cimahi 

adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik di bidang manajemen kepegawaian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data 

dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, terdapat adanya ketidaksesuaian 

antara target dan realisasi pelaksanaan kebijakan daerah di Badan Kepegawaian 

Daerah Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2015, berikut diperoleh hasil 

informasinya: 

Tabel 1.1 

Data Target dan Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 

No. Divisi Program Kerja 
Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Rata-rata 

Realisasi 

(%) 
1 Kesekretariatan a. Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
b. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

c. Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

d. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

e. Program Peningkatan 

100 

81,94 
 

91,21 
 

 
71,11 

 
88,76 

 
 

99,83 

86,57 
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Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

2 Pengembangan 
dan Mutasi 
Pegawai 

a. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

b. Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

c. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

d. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

e. Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

100 

90,12 
 
 

80,69 
 

93,56 
 
 

91,99 
 
 

 
73,59 

85,99 

3 Pendidikan dan 
Pelatihan 

a. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

b. Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

c. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

d. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

e. Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

100 

93,56 
 
 

83,17 
 

89,76 
 
 

77,38 
 
 
 

95,80 

87,93 

4 Perencanaan dan 
Kesejahteraan 
Pegawai 

a. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

b. Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

c. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

d. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

e. Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

100 

90,32 
 
 

79,80 
 

90,52 
 
 

93,51 
 
 
 

75,00 
 

 

85,83 

Sumber: Dokumen Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cimahi 

2016. 
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Pada tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa persentase realisasi pelaksanaan 

kebijakan daerah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi 

tidak ada yang memenuhi target dalam satu tahun terakhir, rata-rata persentase 

tersebut masih jauh dari target pelaksanaan kebijakan daerah Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) yang seharusnya yaitu sebesar 100%. 

 Tinggi rendahnya produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor penting. Tidak mudah untuk meningkatkan produktivitas kerja, banyak 

faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan atau instansi. Faktor-

faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dalam 

kaitannya dengan upaya meningkatkan produktivitas kerja pegawai, perusahaan 

harus memperhatikan faktor-faktor yang memiliki potensi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. Seperti pendapat Sedarmayanti (2001:72) bahwa, 

“Terdapat dua belas faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

diantaranya yaitu sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja dan etika 
kerja), pendidikan, keterampilan, manajemen, hubungan industrial 

Pancasila, tingkat penghasilan, gizi dan kesehatan, jaminan sosial, 
lingkungan dan iklim kerja, sarana produksi, teknologi, dan kesempatan 
berprestasi”. 

 
Pada penelitian ini, penulis hanya akan membahas satu faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja pegawai yaitu motivasi kerja pegawai. 

Motivasi merupakan masalah kompleks dalam instansi, karena kebutuhan dan 

keinginan setiap anggota instansi berbeda secara biologis maupun psikologis satu 

dengan yang lainnya dan berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. 

Salah satu permasalahan penting bagi pimpinan dalam suatu organisasi ialah 

bagaimana memberikan motivasi kepada pegawai agar dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik. Dalam hal ini, pimpinan dihadapkan pada persoalan 

bagaimana cara memotivasi agar pegawai mau bekerja berdasarkan keinginan 

sendiri dan termotivasi untuk berprestasi yang tinggi. 

Bernard Berendoom dan Gary A. Stainer dalam  Sedarmayanti (2001:66) 

mengatakan bahwa “Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas 

dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan”. Sejalan dengan pendapat 
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tersebut, Siagian (2002:255) mengemukakan bahwa “Motivasi adalah daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya”. 

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 dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam 

lingkup pekerjaannya. Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai 

menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi dengan produktivitas kerja 

pegawai memiliki hubungan positif. 

Tingkat motivasi kerja pegawai, salah satunya dapat digambarkan melalui 

tingkat ketidakhadiran pegawai. Tabel berikut ini adalah tabel rekapitulasi 

ketidakhadiran pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota 

Cimahi: 

Tabel 1.2 

Data Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 
Keterangan 

Absensi 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 

S 13 12 6 9 8 15 7 9 7 5 6 7 

I - 1 7 15 12 6 6 10 - 3 9 3 

CT 2 - - - - 1 2 4 2 3 2 6 

TK 4 2 - 3 5 7 6 5 - 2 1 3 

Jumlah 

Pegawai 
43 orang 

Sumber: Dokumen Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cimahi 

2016. 

Keterangan: 

S : Sakit CT : Cuti 

I : Izin TK : Tanpa Keterangan 
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 Pada tabel 1.2 di atas terlihat masih tingginya tingkat ketidakhadiran 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. Pada 

bulan Juni absensi ketidakhadiran pegawai mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan yaitu terdapat 29 orang pegawai yang tidak hadir. 

Gejala penurunan motivasi kerja terlihat dari petikan wawancara yang 

telah dipaparkan sebelumnya yaitu adanya sejumlah kasus indisipliner di kalangan 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cimahi.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Motivasi terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di 

Pemerintah Kota Cimahi”. 

 

1. 2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Inti kajian dalam penelitian ini adalah masalah rendahnya produktivitas 

kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Cimahi. Setiap 

instansi pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk mendukung 

keberhasilan instansi, salah satu bentuk nyata dari keberhasilan instansi tersebut 

dapat dilihat dari tingginya produktivitas kerja pegawai. Produktivitas kerja yang 

rendah merupakan suatu persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari 

pihak instansi karena untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai tersebut 

tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi didukung oleh banyak faktor 

yang dapat mempengaruhinya dan tentunya harus ada peran serta dari pihak 

instansi maupun pegawai itu sendiri. 

Pegawai akan produktif dalam pekerjaannya apabila terdapat hal yang 

dapat membuat pegawai tersebut semangat dalam melakukan pekerjaannya. 

Berdasarkan kajian secara empirik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota 

Cimahi, diduga faktor yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

pegawai adalah masalah motivasi kerja pegawai. Pegawai yang memiliki motivasi 

yang tinggi akan melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam mencapai tujuan-
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tujuan pada instansi tempat pegawai tersebut bekerja dan sesuai dengan yang 

diharapkan hasilnya. Sedangkan pegawai yang memiliki motivasi kerja yang 

rendah hanya akan memberikan usaha yang minimum dalam melakukan 

pekerjaannya. Atas dasar itu, maka terdapat kecenderungan bahwa produktivitas 

kerja pegawai dapat dipengaruhi oleh motivasi. Mengingat luasnya lingkup 

produktivitas kerja pegawai, maka penulis hanya memfokuskan kajian masalah 

pada Pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai.  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Bagaimana gambaran tingkat motivasi pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi? 

2.  Bagaimana gambaran tingkat produktivitas kerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi? 

3.  Adakah pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

informasi dan pengetahuan dengan melakukan kajian secara ilmiah mengenai 

pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. Secara khusus, tujuan penulis 

mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana gambaran tingkat motivasi pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. 

2.  Mengetahui bagaimana gambaran tingkat produktivitas kerja pegawai 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. 

3.  Mengetahui adakah pengaruh motivasi terhadap tingkat produktivitas kerja 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Pemerintah Kota Cimahi. 
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1. 4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan serta menambah referensi kajian teori, khususnya mengenai 

masalah motivasi dan produktivitas kerja pegawai dalam sebuah 

instansi atau organisasi. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi yang berkeinginan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pengaruh motivasi 

terhadap produktivitas kerja pegawai. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan perbandingan serta 

dapat dijadikan suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah terkait 

dalam hal peningkatan motivasi kerja pegawai untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan atau organisasi, sehingga produktivitas pemerintah  

daerah terkait pun dapat lebih meningkat. 

b. Dapat dijadikan bahan bagi pembaca atau pihak lain yang 

membutuhkan informasi dan data yang relevan dari hasil penelitian, 

khususnya mengenai motivasi pegawai yang menunjang meningkatnya 

produktivitas kerja pegawai. 

 


