
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Dalam Kehidupan masyarakat, suatu organisasi formal maupun 

nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang 

yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk 

sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain, biasanya orang 

seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dalam menghadapi persaingan 

yang semakin kompleks serta semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menggerakkan 

organisasi terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

Penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja 

agar mampu bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Pegawai  atau  aparatur  adalah  sumber  daya  manusia  yang 

diharapkan  menjadi  enterpreneur  dan  agen  pembangunan  dalam 

memajukan  tatanan  pemerintahan  serta  pembangunan  dalam  rangka menuju 

kesejahteraan yang dicita-citakan.  Setiap  organisasi  pemerintah  dituntut  

untuk  dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  manusia  dan  bagaimana  sumber  

daya  manusia  dikelola.  Pengelolaan  sumber  daya  manusia  tidak  lepas  dari  

faktor  aparatur  yang  diharapkan  dapat  berprestasi  sebaik  mungkin  demi  

mencapai  tujuan  organisasi  pemerintah.  Aparatur  merupakan  aset  utama  



organisasi  dan  mempunyai  peran  yang  strategik  di  dalam  organisasi  yaitu  

sebagai  pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas  organisasi. 

Penggunaan tenaga kerja yang efektif ialah kunci kearah peningkatan 

kinerja pekerja sehingga dibutuhkan kebijakan perusahaan untuk penggerak 

karyawan agar mau bekerja lebih produktif sesuai renacana yang ditetapkan.  

Kinerja adalah sebuah capaian hasil akhir yang diwujudkan dalam bentuk 

perbandingan antara target yang dibebankan dengan realisasi yang telah 

dilakukan. Menurut (Jackson, 2006: 381) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu. Agar kinerja meningkat diperlukan pimpinan yang dapat memberikan 

motivasi atau dorongan kepada pegawai. Kuantitas kerja yang baik tentunya 

tidak terlepas dari tanggung jawab kepada pekerjaan serta ketepatan waktu 

kerja setiap pegawai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Dinas Capil Kota 

Batu. 

Menurut Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja adalah 1).Motivasi, dan 2) kepuasan kerja. 

Maksudnya adalah ketika seseorang bekerja dengan kemampuan tingkatan 

kinerja yang tinggi dan dorongan akan melakukan pekerjaan yang tinggi pula 

akan menjadikan dia bekerja secara professional. Sedangkan ketika dia hanya 

memiliki salah satu maka cenderung dia bekerja tidak secara professional. 

Disini pegawai dalam mengemban misinya dalam rangka melayani masyarakat 

diwajibkan memiliki kedua-duanya yaitu motivasi dan kepuasan kerja.  



  Kinerja para pegawai Dinas Capil Batu tidak hanya dituntut 

kuantitas kerja yang baik akan tetapi juga kualitas kerja yang bagus dengan 

seberapa mampu atau baik mereka bekerja untuk mengetahui sejauh mana 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Tingkat kinerja 

yang telah dicapai oleh seorang pegawai Dinas Capil Batu dapat diukur melalui 

ketepatan waktu dalam mereka bekerja, ketepatan waktu menjadi salah satu 

sarana dan tolok ukur capaian keberhasilan hasil kerja maksimal para pegawai 

tersebut.  

   Kualitas kerja yang diharapkan pada Dinas Capil Kota Batu berupa 

penataan arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan 

dengan data-data kependudukan, selain itu peningkatan ketelitian dalam 

penulisan tata pengetikan didalam KTP dan hasil cetakan KTP, AKTA serta 

dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan Dinas Capil 

Kota batu. Namun pada kenyataannya dari kinerja yang diharapkan masih 

belum sesuai dengan yang diharapkan seperti masih terdapatnya laporan dari 

masyarakat tentang wujud dari pengurusan KTP, AKTA dan yang lainnya 

masih memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau 

dapat dikatakan masih rendah.  

    Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 

terutama dalam bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK) dan Akta (Akta Kelahiran, Akta Pengakuan Anak, Akta 

Pengesahan Anak, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian). 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan suatu kondisi dimana pegawai 



mempunyai perasaan mendukung atau tidak mendukung diri seorang pegawai 

yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. 

Dapat diuraikan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang 

seseorang baik yang bersifat posistif maupun bersifat negatif tentang 

pekerjaannya. 

   Ketentraman dalam kerja didalam kantor yang diharapkan para 

pegawai Dinas Capil Kota batu berupa kondisi kerja dengan kondisi tempat, 

ventilasi, penyiaran, kantin dan tempat parkir yang harus terpeniuhi. Namun 

pada kenyataannya para pegawai masih mengeluh dengan keadaan atau 

kondisi di sekitar kantor yang tempat parkirnya masih kurang luas, sehingga 

para pegawai kebingungan ketika hendak memarkir kendaraannya. 

   Aspek sosial dalam pekerjan merupakan salah satu sikap yang sulit 

digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor puas atau tidak puas dalam kerja. 

Yang diharapkan para pegawai adalah hubungan antar rekan kerja yang baik 

dan harmonis dengan terjalinnya hubungan sosial yang rutin setiap harinya 

didalam kantor. Keamanan kerja didalam kantor merupakan faktor penunjang 

kepuasan kerja, keadaan yang aman sangat memengaruhi perasaan karyawan 

selama kerja. Keamanan kerja berupa terjaminnya jiwa selama bekerja telah 

didapatkan oleh para pegawai dengan adanya asuransi jiwa dan kesehatan bagi 

para pegawai yang memuaskan para pegawai sehingga kinerja yang dihasilkan 

semakin meningkat. 

   Dalam kenyataannya telah membuktikan bahwa apabila dalam 

pekerjaannya seseorang mempunyai otonomi untuk bertindak, terdapat variasi, 



memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan organisasi dan pegawai 

memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang mereka lakukan maka 

secara langsung seorang pegawai akan merasa puas. Kepuasan kerja bersifat 

individual dan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang tidak sama, 

tingkat kepuasan kerja yang diperoleh setiap individu sesuai dengan sistem 

yang berlaku terhadap dirinya. 

  Dinas Capil Kota Batu merupakan instansi pemerintah yang 

memberikan pelayanan publik, dimana Dinas Capil ini diharapkan mampu 

memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Menyadari 

bahwa keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan hanya akan didapat bila 

pegawai yang ada bekerja dengan kinerja yang baik dan motivasi dengan 

begitu akan timbul lah kepuasan kerja pada setiap pegawai.  

   Dalam upaya memberikan motivasi kepada para pegawai pihak 

Dinas Capil memberikan kebebasan kepada pegawai untuk memaksimalkan 

atas potensi yang dimiliki para pegawai, selain itu adanya kejelasan atas 

jenjang karir pegawai juga menjadi dukungan dalam upaya memberikan 

motivasi kepada para pegawai. Bentuk-bentuk motivasi yang lain yaitu adanya 

kebijakan pemberian gaji disesuaikan dengan standar daerah masing-masing 

kota yang ditentukan oleh pemerintah pusat yang diberikan setiap bulan kepada 

para pegawai.   

   Dorongan motivasi berupa kebutuhan fisiologis dengan gaji/upah 

yang diberikan sudah memenuhi standar dengan UMK dan UMR kota Batu 

sebesar Rp.1.887.000. dengan upah yang didapat sesuai dengan standar UMR 



maka para pegawai Dinas Capil tentunya sudah merasa cukup dan termotivasi 

dalam bekerja sehingga tidak menjadi halangan bagi para pegawai untuk malas 

bekerja.  

   Adanya fenomena awal dari motivasi kerja dan kepuasan kerja, 

mendorong penulis untuk meneliti seberapa besar pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, dengan judul:  

“Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai Variabel Moderating pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Batu”. 

B. Perumusan Masalah 

   Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai Dinas Capil 

Kota Batu? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Capil Kota Batu? 

3. Apakah motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai Dinas Capil Kota Batu? 

4. Apakah kepuasan kerja memoderasi signifikansi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai Dinas Capil Batu? 

 



C. Batasan Masalah 

   Mengingat permasalahan yang ada sangat luas dan agar penulis 

skripsi lebih terarah, maka penelitian ini akan membatasi permasalahan pada:  

1. Para pegawai yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun.  

2. Teori motivasi kerja yang digunakan untuk membahas motivasi di 

penelitian ini adalah Hierarki Kebutuhan dari Abraham Maslow. 

3. Teori kepuasan kerja yang digunakan untuk membahas kepuasan kerja di 

penelitian ini adalah teori dua faktor Higiene dari Herzberg. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai 

Dinas Capil Kota Batu.  

2. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai Dinas Capil Kota Batu. 

3. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh motivasi kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Capil Kota Batu. 

4. Untuk menguji menganalisis peran variabel kepuasan kerja dalam 

memoderasi signifikansi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Dinas Capil Kota Batu. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

  Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 



Kota Batu dalam mengelola sumber daya manusianya untuk bahan 

pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

mengevaluasi sistem manajemen yang ada sehingga kinerja pegawai 

semakin meningkat guna mencapai tujuan organisasi di masa sekarang 

maupun yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti Lain  

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya 

dalam bidang sumber daya manusia terutama berkaitan dengan motivasi dan 

kepuasan kerja yang mempengaruhi kinerja pada sebuah organisasi. 

 

 

 


