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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah menuntut banyak 

perubahan, perbaikan serta peningkatan pelayanan.Perkembangan tersebut 

mengharuskan organisasi pemerintah dan swasta melakukan perubahan dalam 

mengimbangi kecenderungan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin 

dinamis, kompleks dan kritis. Pola kerja yang efektif dan efisien dengan 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada menjadi pilihan setiap organisasi 

agar tetap bergerak maju dalam mencapai tujuan. 

Setiap organisasi tidak bisa terlepas dari unsur sumber daya manusia 

sebagai salah satu komponen penting yang berpartisipasi aktif dalam memberikan 

kontribusi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Meskipun suatu 

organinisasi memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, sarana dan 

prasarana yang memadai serta anggaran operasional yang cukup namun tidak 

didukung oleh kinerja sumber daya manusia yang profesional niscaya 

keberhasilan untuk mencapai tujuan tidak akan pernah terwujud. 

Organisasi berupaya dan berorientasi pada tujuan jangka panjang yaitu 

berkembangnya organisasi kearah yang lebih baik, namun dalam prakteknya 

untuk mencapai tujuan tersebut organisasi sering menghadapi kendala yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : motivasi kerja, kepuasan kerja dan 

peningkatan kinerja dari para pegawainya.  
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Peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja dibutuhkan agar mampu 

mandiri dan bersaingsehingga dapat bekerja secara optimal untuk memberikan 

kontribusi positif bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Motivasi 

merupakan salah satu faktor yang penting sebab dengan motivasi yang optimal 

maka pegawai akan dapat bekerja dengan baik sehingga pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dapat terealisasi. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan kinerja yang optimal. Ketika seseorang mendapatkan kepuasan 

dalam bekerja, tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 

tugas pekerjaannya, sehingga produktivitas dan hasil kerja pegawai akan semakin 

meningkat secara optimal. 

Hubungan antara motivasi, kepuasan dan kinerja adalah sangat berkaitan 

karena dengan adanya hubungan tersebut maka para pegawai akan semakin giat 

dan berusaha untuk bekerja lebih baik yang tentunya akan berdampak positif pada 

peningkatan capaian kinerja organisasi.Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur 

penting dalam organisasi pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada 

pancasila, undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Pegawai Negeri 

Sipil sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada 

setiap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Dinas Sosial adalah sebagai pelaksana kebijakan daerah dalam program 

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pelayanan dan rehabilitasi 

sosial, dalam pencapaian kinerjanya dirasakan masih sangatlah kurang, sehingga 
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layanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten 

Mojokerto masih belum tertangani secara maksimal. 

Peneliti melakukan observasi tentang motivasi dan kepuasan kerja dengan 

obyek pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Mojokerto. Dalam observasi ini 

peneliti mengolah data pada pegawai di Bidang Pemberdayaan Sosial dimana 

Bidang Pemberdayaan Sosial ini mempunyai tugas:pelaksanaan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan penyelenggaraan pengembangan 

partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha 

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan keluarga rentan. 

Pentingnya motivasi dan kepuasan kerja untuk Dinas Sosial Kabupaten 

Mojokerto adalah karena dengan adanya motivasi yang tinggi dan juga kepuasan 

kerja yang tinggi maka tentunya akan meningkatkan kinerja para pegawai , hal ini 

dikarenakan dengan diberikannya motivasi secara berkala tentunya akan membuat 

para pegawai merasa puas adan juga kinerjanya akan semakin baik lagi dimasa 

yang akan datang. 

Adapun fenomena kinerja yang terjadi di Dinas Sosial kabupaten 

Mojokerto adalah kinerja pegawai yang tidak mampu mencapai target dan 

ketepatan waktu yang telah ditetapkan di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 

sehingga mengakibatkan penurunan kinerja pegawai. Data penunjang dalam 

permasalahan ini selanjutnya diolah dalam bentuk grafik yang masing-masing 

terdapat kejelasan tentang seberapa besar capaian kinerja kegiatan dalam bulan 

Januari sampai dengan April 2014 yang dijelaskan pada Tabel 1.1. 
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Gambar 1.1 

Grafik Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial 

Tahun 2014  

 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Bidang Pemberdayaan Tahun 

2014 

 

 Dari tebel 1.1 dapat kita lihat bahwa pada garis warna biru adalah target 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai namun kenyataannya pekerjaan 

yang diselesaikan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau yang 

dijelaskan pada garis warna merah. Kenyataan ini dapat dikatakan bahwa pada 

tahun 2014 para pegawai belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki 

dalam rangka memaksimalkan kinerja. Data penunjang fenomena selanjutnya 

tentang motivasi dan kepuasan kerja yaitu bersifat kualitatif.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan bapak Hariyanto, S.Sos selaku 

ketua bidang pemberdayaan sosial yang menyatakan bahwa terdapat permasalah 

yang berkaitan dengan motivasi salah satunya adalah mengenai kebutuhan 

fisiologis yang mana kebutuhan fisiologis tersebut merupakan kebutuhan dasar 

yang harus dipenuhi oleh para pegawai seperti sandang, pangan, papan dan 

tentunya dalam instansi biasanya selalu diberikan uang tambahan atau uang 
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tunjangan guna untuk memberi tambahan penghasilan kepada pegawai yang telah 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya namun 

kenyataannya pemberian tunjangan kepada pegawai jarang diberikan dan uang 

lembur tidak selalu diberikan kepada pegawai dengan pertimbangan hal itu 

merupakan bentuk loyalitas pegawai kepada instansi. Jadi selama ini para pegawai 

yang menyelesaikan pekerjaan diluar tugas kantor tidak mendapatkan haknya 

terkait dengan uang lembur. Kenyataan ini menjadikan para pegawai merasakan 

bahwa instansi belum memberikan hak sepenuhnya kepada pegawai terkait 

dengan aktivitas para pegawai di instansi. Beberapa hal tersebut membuat para 

pegawai merasa malas untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

Apabila dikaitkan dengan kebutuhan akan rasa aman para pegawai 

mendapatkan dukungan sepenuhnya dari instansi, dimana pegawai mendapatkan 

jaminan keamanan untuk tetap bekerja di instansi ,jaminan kemanaan atas jabatan 

yang sekarang dimiliki, wewenang serta tanggung jawabnya sebagai pegawai. 

Kondisi ini menjadikan para pegawai memiliki kepuasan dalam bekerja di 

instansi. 

Selanjutnya yaitu kebutuhan penghargaan dimana kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan oleh para pegawai karena dengan 

diberikannya penghargaan maka pegawai akan semakin giat untuk melakukan 

pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya namun kenyataannya 

penghargaan tersebut kurang diberikan kepada pegawai yang bekerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga menyebabkan para pegawai bekerja 

semaunya sendiri.Bentuk penghargaan yang diberikan oleh instansi dalam hal ini 
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adalah kebijakan melalui sertifikasi kurang diberikan di instansi, Dimana ini 

menjadikan para pegawai merasakan belum mendapatkan penghargaan sesuai 

dengan yang diharapkan. Bentuk penghargaan tersebut yaitu berupa di ikut 

sertakan pegawai pada kegiatan sertifikasi, instansi memberikan pembiayaan 

kepada aktivitas sertifikasi kepada pegawai. Kondisi ini membuktikan bahwa 

selama ini instansi memberikan pengharagaan kepada pegawai untuk 

meningkatkan karier dalam bekerja di instansi. Dimana instansi selalu berupaya 

untuk memberikan fasilitas tersebut terkait dengan aktivitas operasional instansi. 

Sedangkan Untuk kebutuhan rasa memiliki di dinas sosial sudah sangat 

baik dimana di dinas sosial para pegawai dapat berinteraksi satu sama lain tanpa 

adanya pembedaan golongan. Dan untuk kebutuhan aktualisasi diri di dinas sosial 

semua pegawai selalu diberi kesempatan untuk mengembangkan segala 

kemampuan,skill, dan potensi yang dimiliki hal ini menjadikan pegawai menjadi 

semakin termotivasi dalam bekerja. 

Selanjutnya untuk fenomena dari kepuasan kerja adalah Kepuasan 

terhadap tugas atau pekerjaan. Ketika pegawai puas dengan pekerjaannya maka 

kinerjanya akan semakin bagus namun kenyataannya para pegawai  tidak puas 

terhahadap pekerjaannya hal ini dikarenakan pegawai kurang mengerti terhadap 

apa yang akan dikerjakan sehingga banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan. 

Banyaknya pegawai yang belum memahami pekerjaan yang menjadi tangung 

jawab nya. Bentuk kurang adanya kepuasan terhadap pekerjaan tersebut yaitu 

berupa ketidakmampauan para pegawai untuk menyelsaikan target kerja yang 

ditetapkan oleh instansi.  
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Kepuasan terhadap Pengawasan adalah merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam sebuah instansi atau perusahaan karena ketika pegawai puas 

terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan maka pegawai dapat 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula, namun kenyataannya  

pengawasan dari atasan sangat minim sehingga kadangkala pegawai tidak merasa 

puas dan menimbulkan tingkat komitmen yang rendah. Instansi sendiri selama ini 

menetapkan  peraturan kerja kepada pegawai yaitu harus melakukan absen 

sebelum bekerja baik didalam kantor maupun diluar kantor. Namun demikian 

keyataannya pegawai sering terlambat kekantor serta pulang sebelum jam kerja 

selesai bahkan meninggalkan tempat kerja atau keluar dari kantor. Jumlah 

pegawai yang sering melakukan hal-hal diatas adalah pegawai yang 

mencerminkan ketidakpuasan dalam bekerja tersebut secara kuantitaif melebihi 

dari total pegawai yang ada. 

Mengacu dari latar belakang pemikiran dan juga fenomena yang ada maka 

penulis mengangkat judul: “PENGARUHMOTIVASI DAN KEPUASAN 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS SOSIAL 

KABUPATEN. MOJOKERTO “.  

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di 

atas adalah sebagai berikut: 

1.    Bagaimana Kinerja, Motivasi, Kepuasan kerja Pegawai Negeri Sipil Dinsos 

Kab. Mojokerto ? 
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2.    Apakah Motivasi dan Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

PNS Dinsos kab. Mojokerto ? 

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja PNS Dinsos 

Kab. Mojokerto ? 

1.3. Batasan Masalah  

1. Obyek : Agar Pembahasan tidak terlalu melebar maka Peneliti hanya 

membatasi penelitian hanya dilakukan di bagian Pemberdayaan sosial. 

2. Teori :  a. Teori Motivasi Abraham H. Maslow dengan Hirarchy of needs. 

            b. Teori kepuasan Luthans dan spector. 

1.4. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui kinerja, motivasi kerja, kepuasan kerja Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Sosial Kab. Mojokerto. 

2. Untuk menguji apakah Motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja PNS Dinas sosial kab. Mojokerto. 

3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap 

konerja PNS Dinas sosial Kab. Mojokerto. 

1.5. Manfaat dan Kegunaan 

1.   Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pemberian 

motivasi agar dapat meningkatkan prestasi kerja PNS itu sendiri dan juga 

Kepuasaan dari para pegawai dalam menjalankan tugasnya agar menjadi lebih 

baikdi masa yang akan datang. 
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2.    Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai bahan tambahan dan masukan untuk 

penelitian mengenai Pengaruh Motivasi dan Kepuasan terhadap kinerja. 

 


