
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pada suatu perusahaan atau instansi 

menjadi faktor penentu atas keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, hal 

tersebut dikarenakan sumber daya manusia merupakan penggerak atas aktivitas operasional 

atas usaha yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam konteks pemberdayaan sumberdaya 

manusia, agar menghasilkan pegawai  profesional dengan integritas tinggi maka diperlukan 

suatu langkah nyata atau upaya dari intansi untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang 

dimiliki sehingga upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki pegawai dapat terwujud 

sehingga kinerja yang dicapai dapat maksimal. 

Upaya peningkatan atas kinerja pegawai menjadi hal yang utama dilakukan oleh 

intansi mengingat pencapaian kinerja secara maksimal dapat mencerminkan keberhasilan 

atas usaha yang dilakukan. Kinerja yang dicapai seorang pegawai terkait secara langsung 

dengan kemampuan untuk mencapai target kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian 

pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai. Menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yang meliputi kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). 

Kemampuan dalam bekerja seorang pegawai mutlak dimiliki oleh pegawai sehingga 

aktivitas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka dapat terselesaikan dengan 

baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kemampuan kerja 
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pegawai ditentukan dari kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan serta 

kemampuan sikap. Melalui beberapa indikasi dari kemampuan kerja tersebut dengan 

sendirinya dapat  menunjukkan adanya kemampuan kerja secara keseluruhan, dimana 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai  dapat menunjukkan tingkat kemampuan 

kerja yang dimiliki. Dengan adanya kemampuan kerja yang dimiliki oleh pegawai  maka 

dengan sendirinya dapat mencerminkan kinerja yang akan dihasilkan oleh pegawai. 

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai  menjadi hal yang sangat penting 

bagi setiap pegawai  sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan 

lingkungan di perusahaannya. Kemampuan kerja para pegawai  dianggap penting karena 

pimpinan perlu memahami sifat yang dimiliki oleh pegawai, melalui usaha tersebut maka 

dapat tercipta suasana kerja yang lebih tepat  bagi usaha meningkatkan kinerja pegawai. 

Pada sisi yang lain dalam upaya untuk memaksimalkan atas potensi yang dimiliki 

para pegawai  dalam bekerja di perusahaan, maka perlu adanya motivasi dari perusahaan 

sehingga para pegawai dapat terdorong untuk bekerja secara maksimal diperusahaan. 

Motivasi kerja pegawai  pada dasarnya merupakan dasar atau arah perilaku seorang pegawai  

dalam bekerja pada suatu perusahaan, selain itu motivasi para pegawai  juga terkait dengan 

kemampuan para pemilik perusahaan untuk mempengaruhi segala bentuk tindakan para 

pegawai  untuk mengikuti segala bentuk tindakan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. 

Kenyataan tersebut menjadi dukungan atas usaha untuk dilakukan analisis terhadap faktor-

faktor yang mendorong seorang pegawai  dalam bekerja di perusahaan. Melalui analisis 

terhadap motivasi kerja para pegawai  tersebut maka dapat diketahui secara seksama 

mengenai berbagai perilaku pegawai  yang mempengaruhi motivasi serta dukungan yang 

telah diberikan oleh perusahaan.  



Dalam usaha untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai  sehingga tenaga kerja 

yang terdapat diperusahaan dapat secara efektif mendukung tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Pada sisi yang lain penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci 

keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja 

agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Usaha nyata 

yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi atau dorongan kepada pegawai . 

Salah satu teori yang terkait dengan usaha untuk memotivasi para pegawai  agar memiliki 

keinginan untuk bekerja secara maksimal di perusahaan yaitu teori Maslow yang lebih 

dikenal dengan teori Hirarki Kebutuhan Maslow, dimana motivasi kerja pegawai  terbagi 

menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, 

kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. (Mangkunegara, 

2005 : 63). Upaya perusahaan terkait dengan peningkatan atas motivasi para pegawai  

tersebut yaitu memiliki dampak terhadap usaha perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang 

telah dicapai para pegawai  di perusahaan. 

Dalam manajemen sumber daya manusia; permasalahan kinerja pegawai  merupakan 

hal yang sangat penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan suatu perusahaan.  Menurut 

Hasibuan (2002: 105) menyatakan kinerja adalah “suatu hasil kerja yang dimiliki oleh 

seseorang  dalam melaksanakan tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya  yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menyadari pentingnya kinerja 

pegawai , maka di dalam perkembagan ilmu manajemen ada banyak catatan yang 

membuktikan bahwa kinerja menjadi fokus kajian yang menarik untuk dikaji terutama 

apabila dikaitkan dengan kemampuan dan motivasi kerja para pegawai  di perusahaan. 



Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) Kota Malang merupakan 

salah instansi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

terkait dengan bidang perijinan bidang usaha dan ijin untuk mendirikan bangunan. Dalam 

aktivitasnya dinas ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat sehingga diperlukan 

suatu upaya nyata dalam memberikan jaminan atas maksimalnya pelayanan yang diberikan. 

Berbagai upaya dilakukan oleh dinas dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kepada 

masyarakat yaitu dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Upaya 

nyata yang dilakukan untuk meningkatakan kemampuan kerja para karyawan yaitu dengan 

mengikutsertakan diklat atau pelatihan, dimana pada tahun 2011 diklat atau pelatihan yang 

dilakukan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

 

Diklat atau Pelatihan Pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) 

Kota Malang 

 

No. Bulan Diklat/Pelatihan 

1. Januari  Pelatihan pengembangan otonomi daerah 

 Pelatihan hubungan masyarakat 

 Data beserta Bimtek dan sertifikasi pengadaan 

barang dan jasa pemerintahan. 

2. Februari  Pelatihan manajemen proyek 

 Pelatihan pengembangan organisasi dan SDM 

 Pelatihan formulasi renstra 

3. Maret  Pelatihan perencanaan dan manajemen keuangan 

 Pelatihan informasi, komunikasi dan MS 

4. April  Forum harmonisasi percepatan pelayanan 

perijinan. 

 Diklatpim tingkat III 

5. Mei  Kursus keuangan daerah 

 Pelatihan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

6. Juni  Pelatihan pengembangan sistem manajemen 

 Diklat pelatihan berbasis pelanggan 

 Pelatihan SIM perencanaan pembangunan. 

7. Juli  Sosialisasi implementasi open sources 

8. Agustus  Pelatihan informasi komunikasi 

 Diklat pelatihan informasi pendapatan daerah 



9. September  Pelatihan manajemen proyek 

 Pelatihan pengembangan organisasi dan SDM 

10. Oktober  Pelatihan hubungan masyarakat 

 Bimtek dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa 

pemerintahan. 

11. November  Diklat pengadaan barang dan jasa 

 Seminar pengembangan model kerjsama 

12. Desember  Sosialisasi perhitungan jumlah kebutuhan PNS 

untuk daerah dan penundaan sementara 

penerimaan CPNS 

Sumber: Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) Kota Malang 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya upaya nyata dari Badan pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) Kota Malang untuk meningkatakan kemampuan para 

pegawai. Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh dinas selama ini hanya pegawai yang 

memenuhi persyaratan misalnya masa kerja minimal 3 tahun. Kondisi tersebut menjadikan 

peningkatan kemampuan kerja para pegawai belum secara maksimal dilakukan. Dalam 

kenyataannya selama ini instansi belum secara maksimal dalam memberikan peningkatan 

kemampuan kerja para karyawan. Selain itu upaya yang dilakukan oleh dinas  terkait dengan 

upaya peningkatan kemampuan dalam bekerja belum secara maksimal dilakukan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa selama ini dinas belum memberikan dukungan secara 

maksimal dalam peningkatan kinerja para karyawan melalui aktivitas pelatihan yang 

dilakukan. 

Selain itu pemberian motivasi juga dilakukan oleh dinas yaitu dengan memberikan gaji 

sesuai dengan golongan kerja dan tunjangan-tujangan baik untuk anak maupun istri. Terkait 

dengan pemberian tunjangan kepada para pegawai dapat diketahui bahwa selama ini bagi 

pegawai yang belum memiliki keluarga tidak mendapatkan tunjangan sepertinya pegawai 

yang telah berkeluarga. Dalam upaya untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai dapat 



diketahui bahwa selama ini dinas menetapkan  setiap 3 tahun sekali para pegawai yang 

kinerjanya bagus akan diberi kenaikan pangkat dan bisa juga naik jabatan.  Namun demikian 

kebijakan tersebut kurang memberikan motivasi kepada karyawan mengingat dalam 

prosesnya para pegawai dikenakan sejumlah pungutan atau biaya untuk proses kepengurusan 

atau administrasinya dan hanya pegawai yang memiliki kedekatan dengan pimpinan dapat 

dengan mudah mendapatkan proses peningkatan jabatan. 

Apabila dikaitkan dengan kinerja para pegawai dapat diketahui bahwa pencapaian 

anggaran kerja pada tahun 2011 belum tercapai secara maksimal, dimana terdapat beberapa 

anggaran kerja yang tidak terealisasikan. Anggaran kerja yang belum terealiasikan yaitu 

misalnya terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perijinan mengenai tanah sengketa 

sehingga masyarakat belum mampu merasakan pelayanan secara maksimal dari Badan 

pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) Kota Malang. Adapun untuk 

membuktikan pencapaian kinerja para pegawai pada tahun 2011 secara lengkap dapat 

disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Kerja 

Pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T)  

Kota Malang (Dalam Unit Kerja) 

 

Triwulan Anggaran 

 

Realiasi Program kerja yang 

tidak terealisasi 

I 122 119 3 

II 125 122 3 

III 130 121 9 

IV 155 127 28 

Sumber: Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) Kota Malang 



Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama ini para pegawai belum mampu 

memenuhi anggaran kerja yang telah ditetapkan oleh dinas, dimana kondisi tersebut juga 

mencerminkan atas kemampuan dan motivasi para karyawan dalam bekerja di instansi. 

Adanya ketidakmampuan para pegawai tersebut menunjukkan adanya belum maksimalnya 

motivasi para karyawan dalam bekerja. Kondisi tersebut juga berkaitan secara langsung 

dengan dukungan instansi yang memberikan berbagai fasilitas baik sarana da prasarana yang 

dapat mendukung pencapaian anggaran kerja yang telah ditetapkan. Selain itu tidak 

tercapainya anggaran kerja tersebut lebih dikarenakan dengan kondisi non tekniks yang 

terjadi dilapangan sehinga rencana yang ditetapkan tidak dapat berjalan sesuai dengan 

harapan dan kemampuan pegawai untuk memprediksi kondisi atau keadaan juga menjadi 

penyebab terjadinya permasalahan dalam proses pencapaian anggaran kerja yang telah 

ditetapkan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul yaitu: PENGARUH 

KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BP2T 

KOTA MALANG. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kemampuan, motivasi dan kinerja pegawai pada Badan pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) ? 

2. Apakah kemampuan kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai  

pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) ? 

3. Diantara kemampuan dan motivasi variabel manakah yang paling beperngaruh kinerja 

pegawai  pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) ?  



 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup pembahasan, 

maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan hanya pada pegawai yang 

memiliki masa kerja di atas 3 tahun mengingat masa kerja tersebut merupakan batas awal 

bagi pegawai dalam pengembangan kemampuan kerja. Teori motivasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu teori Maslow. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan, motivasi dan kinerja pegawai pada Badan 

pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T). 

b. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja dan motivasi terhadap kinerja 

pegawai  pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T). 

c. Untuk menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T). 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) 

Sebagai bahan kontribusi bagi Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang 

(BP2T) dalam meningkatkan kinerja para pegawai melalui peningkatan kemampuan 

dan motivasi para pegawai dalam bekerja. 



b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang 

sama yaitu terkait dengan kemampuan dan motivasi kerja serta kinerja pegawai. 

 


