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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kerja merupakan hal yang paling mendasar / esensial dalam kehidupan 

manusia. Kerja merupakan sesuatu yang di butuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu 

bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak 

disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak 

dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang di lakukannya akan 

membawa pada keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya 

(Anoraga, 2009). 

Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), mendorong pemerintah untuk memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Pemerintah memberikan kewenangan 

melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan 

otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus 

memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-

masing daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 

tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Organisasi sebagai sebuah wadah bagi sekumpulan individu untuk 

mencapai suatu tujuan, harus mampu mengelola setiap sumber daya yang di 

milikinya. Sumber daya yang paling berharga dan yang paling menentukan 

kelangsungan suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya 
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manusia dalam suatu organisasi merupakan suatu instrumen dalam mencapai 

suatu tujuan dan akan menentukan apakah suatu organisasi akan dapat mencapai 

tujuannya, atau dengan kata lain efektifitas suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya tergantung lebih kepada sumber daya manusianya. 

Komitmen telah dikenal pasti sebagai faktor penting dalam menentukan 

keseluruhan sebuah organisasi. Sejak beberapa dekade yang lalu kajian mengenai 

komitmen telah meningkat dan menjadi subjek kajian yang popular dikalangan 

penyelidik. Salah satu aspek dalam lingkungan tempat kerja adalah aspek 

perlakuan pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan motivasi pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sejauh mana tahap komitmen mereka terhadap organisasi. 

Kajian telah menunjukkan bahwa pegawai yang mempunyai komitmen yang 

tinggi akan berusaha lebih daripada mereka yang mempunyai komitmen yang 

rendah (Larson, 2005). 

Komitmen organisasional ialah nilai organisasi seperti untuk diri sendiri 

atau pegawai itu sendiri (Salancik dan Simon, 2005). Pegawai bersedia untuk 

menambahkan usaha dan pengorbanan demi untuk kebaikan organisasi. Masalah 

organisasi juga merupakan masalah yang perlu difikirkan oleh pekerja, oleh 

karena itu pegawai akan merasakan hubungan yang rapat antara dirinya dan 

organisasi. Pegawai akan menunjukkan kesetiaan terhadap organisasinya, merasa 

terancam apabila organisasi atau institusinya itu meneriman kecaman, dilanda 

permasalahan dan sebagainya. Pegawai berminat untuk merapatkan hubungan 

dengan orang-orang bertanggung jawab dalam organisasi, menjaga hubungan baik 

dalam pekerjaan, ingin dan minat untuk kekal setia dalam organisasinya walaupun 

ditawarkan dengan berbagai alternatif yang menarik. 
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Ketika komitmen seorang pegawai telah tinggi maka efektifitas sumber 

daya organisasi secara umum akan lebih terjamin. Ini karena komitmen 

organisasional merupakan bagian kunci dalam manajemen sumber daya manusia. 

Oleh karena itu penegakan kaidah prosedural menjadi bagian penting dalam 

membangun kepercayaan dan kejujuran dalam organisasi sehingga pada akhirnya 

memberikan efek positif terhadap komitmen organisasional secara menyeluruh. 

Indikasi yang paling jelas dapat dilihat dari rendahnya komitmen organisasional 

secara praktis adalah tingginya jumlah pegawai yang mangkir dan mengundurkan 

diri atau keluar dari organisasi. Secara teori, komitmen dikategorikan ke dalam 

indikator komitmen afektif, kontinue dan normatif. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu 

kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut 

motivasi. Bila seseorang termotivasi, ia akan berusaha berbuat sekuat tenaga 

untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Motivasi kerja dapat memberikan 

sumbangan potensial terhadap prestasi kerja, produktivitas kerja, dan komitmen 

organisasi. Motivasi akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam 

bekerja. Setiap manusia tentu mempunyai dasar alasan, mengapa seseorang 

bersedia melakukan jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu, mengapa orang yang 

satu bekerja lebih giat, sedangkan orang yang satunya lagi bekerja biasa saja, 

tentulah semuanya ada dasar alasan yang mendorong atau yang menyebabkan 

seseorang bersedia bekerja seperti itu atau dengan kata lain pasti ada motivasinya.  

Proses motivasi dimulai dengan belum terpenuhinya kebutuhan. Sebagai 

contoh, saat seorang pekerja merasa dirinya digaji terlalu rendah, dia merasakan 

kebutuhan akan gaji yang lebih besar. Sebagai reaksinya, seorang pekerja 
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mempertimbangkan alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan ini, seperti bekerja 

lebih keras agar gajinya dinaikkan atau mencari pekerjaan baru. Agar perilaku 

seorang pekerja sesuai dengan tujuan organisasi, maka harus ada perpaduan antara 

motivasi akan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dan permintaan organisasi 

(Griffin, 2004). 

Fenomena pegawai di Indonesia salah satunya di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pasuruan banyak yang terindikasi mempunyai kebiasaan-kebiasaan 

sering tidak tepat waktu, serta memiliki motivasi yang rendah dalam bekerja. 

Selain itu fenomena yang tergambar adalah masih terlihat hubungan yang kaku 

antara bawahan dan atasan yang kurang komunikatif sehingga keluhan dan 

masalah pegawai dilapangan tidak tersampaikan secara sempurna kepada atasan. 

Dampaknya adalah permasalahan tersebut terpendam di bawah dan atasan 

terkesan menekan bawahan dengan target-target dan tugas-tugas sehingga 

pegawai tidak nyaman dalam bekerja dan tidak termotivasi untuk bekerja. 

Ironisnya, anggapan tersebut justru melekat pada sebagian pegawai negeri yang 

notabene merupakan contoh bagi pegawai atau karyawan lain karena merupakan 

orang-orang pilihan yang di seleksi secara ketat oleh negara untuk menjalankan 

tugas-tugas sesuai dengan instansinya. Kesesuaian pegawai dengan pekerjaannya 

merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Pekerjaan yang tidak menantang dan 

cenderung monoton serta tidak adanya penghargaan terhadap kinerja apabila 

melebihi standar kerja, menyebabkan pegawai tidak terdorong untuk 

mencurahkan segala upaya yang dimilikinya pada pekerjaan.  
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Motivasi kerja yang dihadapi pada pegawai Dinas Perhubungan akan 

berdampak pada kinerja yang dihasilkan dalam kegiatan instansi setiap hari. 

Dalam hal ini tingkat absensi, dan kehadiran tidak tepat waktu pegawai di 

lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan selama 3 bulan terakhir 

ditahun 2014 bisa dilihat pada tabel 1.1. Adapun standar absensi maksimal  yang 

diberlakukan perusahaan selama satu bulan secara keseluruhan sebesar 4,6% atau 

maksimal 3 orang dari 65 orang karyawan. 

Tabel 1.1 

Data Absensi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan  

 
Tingkat 

Pendidikan 

Pegawai 

Jumlah Pegawai 
Rata-Rata Tingkat Absensi Rata-Rata Kehadiran Tidak 

Tepat Waktu 

Mei Jun Jul Mei (%) Jun (%) Jul (%) Mei (%) Jun (%) Jul (%) 

S2 8 8 8 - - - - - - 

S1 32 32 32 - 2 (3,1) 1 (1,5) 1 (1,5) 4 (6,2) 2 (3,1) 

Diploma 15 15 15 1 (1,5) - 1 (1,5) 3 (4,6) 1 (1,5) 3 (4,6) 

SLTA 10 10 10 1 (1,5) 1 (1,5) 2 (3,1) 1 (1,5) 3 (4,6) 3 (4,6) 

JUMLAH 65 65 65 2 (3) 3 (4,6) 4 (6,1) 5 (7,6) 8 (12,3) 8 (12,3) 

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan (2014) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 ketidakhadiran para pegawai dapat diketahui 

motivasi kerja yang terjadi, dimana para pegawai banyak melakukan kemangkiran 

dalam bekerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan absensi pegawai yang pada setiap 

bulannya selalu ada pegawai yang tidak masuk. Kondisi tersebut dapat 

mengindikasikan bahwa para pegawai dalam bekerja di instansi pemerintahan 

mengalami hal-hal yang menurunkan komitmen organisasional para pegawai. 

Didalam pandangan instansi seharusnya seorang pegawai mempunyai rasa 

kesabaran dan ketekunan dalam bekerja, karena didalam melakukan aktivitas 

kerja pegawai akan dihadapkan pada tugas-tugas yang cukup besar dan 

memerlukan tanggung jawab yang penuh. Hal inilah yang terkadang menurunkan 

motivasi kerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Permasalahan 
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seperti ini merupakan hal yang wajar tetapi pihak instansi tentunya harus mampu 

untuk mengelola motivasi pegawai yang nantinya akan berdampak pada 

komitmen organisasional pegawai. 

Kesesuaian pegawai dengan pekerjaannya merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan. Pekerjaan yang monoton dan rutin menimbulkan kejenuhan pada 

pegawai. Kejenuhan ini akan berakibat pada semakin besarnya kemungkinan 

pegawai untuk mengundurkan diri. Walaupun komitmen yang diberikan kepada 

organisasi baik, namun hal itu di akibatkan oleh ikatan kerja pegawai. Kenaikan 

pangkat yang tidak berdasarkan pada kinerja diindikasikan menimbulkan perasaan 

tidak puas pada diri pegawai Dinas Perhubungan karena ketidaksesuaian 

pengorbanan yang diberikan pegawai dengan balas jasa yang diberikan organisasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Motivasi Kerja terhadap 

Komitmen Organisasional Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor motivasi kerja yang terdiri dari kebutuhan akan keberadaan 

(existence needs), kebutuhan akan relasi (relatedness needs), dan kebutuhan 

akan pertumbuhan (growth needs) berpengaruh dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 
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2. Diantara faktor motivasi kerja yang terdiri dari kebutuhan akan keberadaan 

(existence needs), kebutuhan akan relasi (relatedness needs), dan kebutuhan 

akan pertumbuhan (growth needs) manakah yang paling kuat berpengaruh 

terhadap komitmen organisasional pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih eksplisit dan terfokus dari permasalahan yang ada, 

maka pada penelitian ini dibatasi pada obyek yang diteliti yaitu pegawai di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Selain itu pada penelitian ini pengukuran 

faktor motivasi kerja dengan tiga dimensi kebutuhan, yaitu kebutuhan akan 

keberadaan (existence needs), kebutuhan akan relasi (relatedness needs), dan 

kebutuhan akan pertumbuhan (growth needs) di dasarkan pada teori Alderfer 

dalam Arnolds dan Boshoff (2002), dan komitmen organisasional didasarkan pada 

teori Allen dan Meyer (1991). 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor motivasi kerja yang terdiri 

dari kebutuhan akan keberadaan (existence needs), kebutuhan akan relasi 

(relatedness needs), dan kebutuhan akan pertumbuhan (growth needs) 

terhadap komitmen organisasional pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis faktor motivasi kerja yang terdiri dari 

kebutuhan akan keberadaan (existence needs), kebutuhan akan relasi 

(relatedness needs), dan kebutuhan akan pertumbuhan (growth needs) yang 

paling kuat berpengaruh terhadap komitmen organisasional pegawai Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

mengkaji penerapan manajemen sumber daya manusia, terutama memberikan 

gambaran yang berkaitan dengan motivasi kerja serta pengaruhnya terhadap 

komitmen organisasional pegawai di Dinas Perhubungan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai 

bahan acuan dalam penelitian di masa yang akan datang terutama yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia, ataupun motivasi kerja dan 

komitmen organisasional. 

 


