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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Suatu organisasi pemerintahan harus dapat mengoptimalkan sumber 

daya manusia yang ada dan bagaimana pengelolaannya. Sumber daya manusia 

salah satu penggerak utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Bahkan 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh keberadaan sumber 

daya manusia.  Kinerja menurut Mangkunegara ( 2001 : 67 ) berasal dari kata 

job performance atau actual performance ( prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang ). Pengertian kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja 

merupakan suatu proses tentang bagaiman suatu pekerjaan itu berlangsung 

untuk mencapai hasil kerja. 

Dengan demikian keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh 

faktor kinerja karyawan. Setiap organisasi harus selalu berusaha 

meningkatkan kinerja para karyawannya. Kinerja karyawan sangat dibutuhkan 

untuk kelancaran suatu organisasi dan juga untuk mencapai tujuan organisasi 

yang diinginkan. Sehingga setiap organisasi pemerintahan dituntut untuk 

meningkatkan kinerja para karyawannya. 
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Dalam instansi pemerintah kinerja sangat dibutuhkan, karena instansi 

pemerintaha mempunyai andil yang besar dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non 

fisik. Hal ini dilandasi suatu kenyataan bahwa aparatur pemerintah merupakan 

tulang punggung Negara. Manajemen kinerja pemerintahan yang meliputi 

perancangan sistem, pendeklarasian variabel, mekanisme penerapan, proses 

pelaporan serta evaluasi dan tindak lanjut yang mencakup efisiensi, kualitas 

dan efektivitas program pemerintah merupakan topik yang hangat  dikupas di 

Amerika Serikat sepuluh tahun yang lalu (Blodgett and Newfarmer, 1996; 

Curcio, 1996; Martin & Kettner, 1996; Tracy, 1996) baik di level pemerintah 

federal, negara bagian maupun pemerintahan lokal setingkat kota madya. 

Penerapan manajemen kinerja pemerintahan ini didorong oleh empat 

kekuatan utama yaitu The Government Performance and Results Act of 

1993(GPRA), The National Performance Review (NPR), Usaha tolok banding 

(benchmarking) yang dilakukan oleh negara bagian dan komunitas 

masyarakat, dan laporan yang diminta oleh The Governmental Accounting 

Standards Board(GASB). 

GPRA menuntut semua lembaga pemerintahan melacak dan 

melaporkan kinerja program-program yang dicanangkan dengan penekanan 

utama pada efektivitas hasil yang dicapai. GPRA ini menjadi kekuatan 

penekan utama yang paling penting yang menghendaki adanya pengukuran 
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kinerja pemerintahan karena merupakan hukum yang ditetapkan di level 

negara federal. 

NPR merupakan penjelmaan dari gerakan untuk ‘menemukan kembali 

praktek pemerintahan yang benar’ (reinventing government) yang merupakan 

kekuatan utama lain dalam mempromosikan pengukuran kinerja. Prinsip dasar 

dari gerakan ini adalah semboyan yang dijiwai oleh “apa yang dapat diukur, 

itulah yang sudah dikerjakan oleh pemerintah”(Osborne & Gaebler, 1992) 

Instansi pemerintah harus memiliki karakteristik antara lain, 

keterampilan dan keahlian yang tinggi, wawasan dan pengetahuan yang luas, 

bakat dan potensi, kepribadian dan motif kerja, serta moral dan etos kerja 

yang tinggi. Selain itu aparatur pemerintah harus disiplin dalam bekerja dan 

juga harus memiliki kinerja yang baik untuk membangun Negara di tingkat  

pusat maupun daerah. 

Dalam suatu instansi seringkali hanya menuntut kinerja yang tinggi 

pada para pegawai, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor 

mendasar dalam menunjang kinerja seperti motivasi kerja dan disiplin kerja 

harus diperhatikan juga demi meningkatnya prodiktivitas pegawai. Di era 

globalisasi saat ini peningkatan pelayanan dan tuntutan masyarakat 

merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan, ini jelas menuntut 

adanya profesionalisme di dalam birokrasi. PNS BALITBANG Kota Malang 

sebagai aparatur negara harus kreatif menciptakan inovasi, sehingga pekerjaan 

menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini seorang pemimpin instansi 
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perlu untuk meningkatkan disiplin pegawai, agar tujuan dari instansi dapat 

tercapai dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas pegawai. 

Upaya untuk meingkatkan disiplin kerja seorang pimpinan harus bisa 

menjadi panutan dan contoh yang baik bagi bawahannya karena teladan 

pimpinan berperan sangat penting untuk menenntukan disiplin kerja. Selain 

dari pimpinan dibutuhkan juga kesadaran dari diri karyawan itu sendiri, 

memiliki moral dan sikap yang baik ditempat kerja dapat mewujudkan 

disiplin kerja karyawan itu sendiri. Terciptanya hubungan kerja yang serasi 

akan akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan didalam instansi pemerintah 

adalah disipilin kerja. Karena tanpa adanya disiplin kerja bagaimana 

karyawan itu dapat meningkatkan kinerja yang baik jika tidak ada disiplin 

pada karyawan tersebut. Segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan tidak 

akan mendapatkan hasil yang kurang baik dikarenakan tidak adanya disiplin 

pada diri karyawan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya 

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta menghambat jalannya program 

organisasi yang telah dibentuk. 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu keadaan tertib dimana 

seseorang atau sekelompok yang tergabung dalam organisasi tersebut 
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berkehendak mematuhi dan menjalankan peraturan yang ada, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis menurut Hasibuan ( 2008 : 193 ). 

Peningkatan kinerja dibutuhkan pegawai agar dapat melaksanakan 

tugas yang ada dengan sebaik mungkin. Karena itu faktor disiplin 

berpengaruh besar dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Karyawan 

yang mempunyai tingkat disiplin yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik 

walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Karyawan yang disiplin tidak akan 

mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya 

dengan pekerjaan. Karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang 

tinggi maka karyawan tersebut akan mentaati peraturan yang telah ditetapkan 

oleh suatu organiasi. Karyawan yang disiplin akan merealisasikan pencapaian 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan karyawan yang 

tidak disiplin, karyawan akan sulit meningkatkan kinerjanya dan akan tidak 

mungkin untuk merealisasikan pencapaian tujuan organisasi. 

Selain disiplin kerja, untuk meningkatkan kinerja karyawan pada 

instansi pemerintah dibutuhkan motivasi kerja. Motivasi kerja sangat 

berpengaruh dalam usaha untuk meningkatkan kinerja para karyawan. dengan 

motivasi yang tinggi maka kinerja karyawan akan meningkat, karyawan akan 

lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dengan adanya 

motivasi tujuan organisasi akan lebih cepat tercapai. 

Upaya untuk meningkatkan motivasi kerja dalam diri karyawan yaitu 

memberikan kesempatan dalam kemajuan karir kepada karyawan yang akan 
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memotivasi karyawan agar lebih berprestasi, memberikan pengakuan atas 

hasil kerja yang baik akan mendorong karyawan agar bekerja dengan segala 

upaya. Motivasi kerja dari luar karyawan yaitu hubungan atasan dengan 

bawahan yang berjalan dengan baik akan mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan, peraturan yang ada dalam instansi apabila dapat berjalan dengan 

baik akan membuat karyawan lebih termotivasi dalam bekerja karena 

peraturan yang ada terlaksana dengan baik. Kebijaksanaan yang dilakukan 

oleh instansi berjalan dengan baik akan membuat motivasi karyawan 

meningkat. 

Menurut Manullang dalam manajemen personalia ( 1982 : 150 ), 

motivasi adalah pemberian kegairahan dalam bekerja kepada karyawan 

tersebut. Dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya 

perangsang kepada karyawan yang bersangkutan tersebut agar karyawan 

tersebut bekerja dengan segala upayanya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan guna mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Dengan kata lain untuk menciptakan kinerja yang tinggi, dibutuhkan 

adanya peningkatan kerja yang optimal dengan menghubungkan disiplin 

dengan motivasi kerja dan mampu mendayagunakan Sumber Daya Manusia 

yang dimiliki oleh karyawan pada Pemkab Malang bagian Balitbang guna 

menciptakan tujuan organisasi. jika program disiplin dirasakan sudah berjalan 

dengan baik oleh karyawan maka organisasi yang ada pada instansi lebih 

mudah menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya dan 
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memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya. Sehingga akan 

memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan organisasi. Selain itu, 

organisasi perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

motivasi karyawan, dalam hal ini diperlukan adanya peran organisasi 

khususnya pada Pemkab Malang bagian BALITBANG dalam menciptakan 

kedisiplinan dan meningkatkan motivasi guna mendorong terciptanya sikap 

atau tindakan yang professional dalam menyelasaikan pekerjaan sesuai 

dengan bidang dan tanggung jawab masing – masing. 

Kinerja karyawan akan mengingkat apabila seorang karyawan tepat 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Disiplin dalam menyelesaikan 

pekerjaannya juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Seorang karyawan 

yang dapat diandalkan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang 

memiliki ketelitian dalam mengerjakan pekerjaan akan menghasilkan kinerja 

yang baik. Karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai 

dengan kualitas yang diinginkan instansi akan membuat kinerjanya 

meningkat. Apabila karyawan mempunyai kontribusi bagi instansi berarti 

karyawan memiliki kinerja yang baik. Karyawan yang mengikuti prosedur 

yang ada dalam sebuah instansi akan menentukan kinerjanya baik atau buruk. 

Kehadiran karyawan juga menentukan kinerja yang mereka hasilkan.    

Fenomena mengenai kinerja para karyawan pada Pemkab Malang 

bagian Balitbang dan juga termasuk dalam aparatur Pemerintah dapat dilihat 

berdasarkan kondisi nyata dilapangan saat melakukan penelitian atau survey 
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langsung di BALITBANG Pemkab Malang, masih saja ditemui pegawai yang 

bersantai – santai dalam mengerjakan tugasnya, membuka internet ataupun 

memainkan handphone pada jam kerja itu jelas tidak mencerminkan seorang 

pegawai Pemerintahan. Seharusnya aparatur Pemerintahan seperti 

BALITBANG lebih serius dalam mengerjakan tugasnya agar tugas dapat 

terselesaikan dengan benar yang berguna untuk membangun daerah – daerah 

di Malang. seharusnya lebih baik namun pada kenyataanya kinerja karyawan 

pada Pemkab Malang bagian Balitbang masih belum maksimal dalam 

mengerjakan pekerjaanya sehingga banyak pekerjaan yang tertunda dan juga 

belum terselesaikan. 

Selain pada kinerjanya terdapat adanya permasalahan pada disiplin 

kerja pegawai yang masih sangat kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

melihat keadaan langsung di kantor BALITBANG Pemkab Malang, dimana 

masih ada ditemukannya pegawai yang tidak ada di tempat disaat jam kerja. 

Ini jelas berbanding terbalik dengan data absensi kepegawaian yang diperoleh 

dari kantor BALITBANG Pemkab Malang, dimana dapat dilihat pada tabel 

1.1. 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Absen Balitbang Januari – April 2014 

NO Bulan TK SKT IJIN CUTI DL DD TB MPP 

1. Januari 8 14 12 46 12 - - 32 

2. Februari 10 31 12 55 4 - - 35 

3. Maret 22 55 8 - 14 - - 35 

4. April 25 22 15 23 3 - - 20 

TOTAL 65 122 47 124 33 - - 122 

 Sumber: Balitbang Malang 

Dari tabel 1.1 disampaikan bahwa jumlah karyawan yang absen  dalam 

bulan januari sampai april sebanyak 65. Berdasarkan peraturan hak cuti 

karyawan maka bagi karyawan yang meninggalkan tugas tanpa keterangan 

bukan dari hak cuti dianggap mangkir/absen. Absen kemangkiran dalam 

perusahaan merupakan masalah karena karyawan yang absen berarti kerugian 

akibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan dan penurunan kinerja. 

Disiplin kerja yang ada pada Pemkab Malang bagian Balitbang masih 

rendah, Karena karyawan masih ada saja yang terlambat masuk kerja, tingkat 

absensi yang tinggi, pulang kerja lebih awal. Sehingga mengakibatkan kinerja 

karyawan menurun yang disebabkan tidak adanya disiplin pada diri karyawan 

rendah. Jika masalah tersebut tidak terealisasikan dengan cepat maka target 

atau tujuan yang diinginkan dicapai sulit untuk terealisasikan. 
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Permasalahan diatas menjelaskan bahwa disiplin kerja pegawaian di 

BALITBANG Pemkab Malang sangat perlu untuk ditingkatkan lagi agar 

kinerja pegawai secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi, sehingga nantinya 

tugas dan fungsi dari BALITBANG itu sendiri dapat terlaksana sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan instansi.  

Selain disiplin kerja yang membuat kinerja karyawan belum maksimal 

itu karena kurangnya motivasi pada diri karyawannya. Sehingga membuat 

kinerjanya karyawan tersebut rendah. Padahal kinerja karyawan pada Pemkob 

Malang bagian Balitbang sangat dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Jika motivasi karyawan pada Pemkob 

Malang Bagian Balitbang rendah, tujuan organisasi tersebut sulit untuk 

terealisasikan. 

Fenomena mengenai motivasi yaitu adanya motivasi yang rendah 

didalam diri karyawan di Pemkab Malang bagian Balitbang. Yang tergolong 

keberhasilan yang diraih, kesempatan untuk berkembang, kemajuan dalam 

karir dan pengakuan orang lain. Motivasi yang rendah dapat mengakibatkan 

rendahnya kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan. Motivasi karyawan 

dalam organisasi sangat penting, karena motivasi yang rendah dapat 

mempengaruhi kinerja yang rendah pula. Dorongan pihak manajemen untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan melalui motivasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan juga sangat diharapkan untuk mencapai prestasi secara 

maksimal. 
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Masalah-masalah tersebut tentunya harus segera dibenahi agar 

pimpinan dan bawahan pada Pemkab Malang bagian BALITBANG dapat 

memberikan pelayan yang prima kepada masyarakat secara lebih professional. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh kedisiplinan atau motivasi yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadapn kinerja karyawan dalam suatu organisasi pemerintahan. 

Penelitian ini diharpkan dapat memeberikan manfaat bagi organisasi dalam 

memberikan motivasi kepada karyawan sehingga tujuan organisasi dapat 

tecapai. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul : “Pengaruh Disiplinan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Motivasi Kerja Sebagai Sebagai Variabel Intervening Pada BALITBANG 

Pemkab Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas ditarik kesimpulan, yaitu : 

1. Bagaimanaka disiplin, motivasi kerja, dan kinerja karyawan 

BALITBANG Pemkab Malang? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja? 

3. Apakah Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah disiplin kerja secara langsung mempengaruhi kinerja karyawan? 

5. Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja sebagai variabel antara? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar dari foksus dan tujuan maka peneliti 

membatasi hanya menggunakan teori dua faktor motivasi kerja, disiplin kerja 

menurut Hasibuan, dan kinerja karyawan menurut dessler Pemkab bagian 

BALITBANG (Badan Penelitian dan Pengembangan). 

  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan disiplin, motivasi kerja, dan kinerja karyawan 

BALITBANG Pemkab Malang. 

2. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja karyawan. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk menguji pengaruh langsung disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

5. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja sebagai variabel antara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

berkaitan dengan kedisiplinan kerja dan motivasi kerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia. 


