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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan, dua aset pokok yang harus

dimiliki, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dari dua aset

pokok ini, sumber daya manusia lebih penting daripada sumber daya alam,

karena bagaimanapun melimpahnya sumber daya alam tanpa adanya

kemampuan sumber daya manusia untuk mengolahnya, maka akan sia – sia

saja. Suatu organisasi atau instansi pemerintah, bentuk dari sumber daya

manusia adalah tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Karyawan atau pegawai

sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi pemerintah

sangat penting bagi kemajuan organisasi/institusi tersebut. Bagaimanapun

canggihnya sarana dan prasarana organisasi/institusi, tanpa ditunjang oleh

kemampuan pegawai (sumber daya manusianya), niscaya organisasi/institusi

itu tidak dapat berkembang.

Menurut peraturan Bupati dalam UU No.32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan UU No.8 tahun 2005

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.3 tahun 2005

tentang perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

menjadi undang-undang. Dalam undang-undang ini pemberian kewenangan

otonomi kepada daerah kabupaten/kota didasarkan kepada azas desentralisasi

saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sejalan
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dengan peraturan undang-undang tersebut, dibutuhkan peningkatan kinerja

pegawai agar dapat melaksanakan tugas yang ada sebaik mungkin. Kantor

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan perangkat daerah sebagai

unsur pelaksanaan di bidang kesejahteraan sosial yang jumlah pegawainya 42

orang.. Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya program dan

kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara,

memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Sumber Daya

Manusia (pegawai) merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehat

tidaknya suatu organisasi. Kegiatannya meliputi penyuluhan dan bimbingan

sosial, pengembangan dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan

pelayanan sosial.

Seperti yang diketahui dalam pelaksanaan program-program di atas

kantor dinas sosial bekerja sama dengan dinas dan badan lainnya yaitu dinas

kesehatan dan badan pemberdayaan perempuan. Dari survey awal yang

dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dapat diketahui bahwa

dinas memiliki peran yang cukup dalam upaya peningkatan kesejehteraan

masyarakat yang dapat dicerminkan pada skedul kerja pada dinas tersebut.

Adapun data terkait dengan skedul program kerja pada Dinas Sosial

Kabupaten Probolinggo dapat disajikan pada tabel 1 berikut:
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Tabel 1.1
Program Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Bulan Januari Sampai Desember 2011
Skedul Kerja Target Kerja Realisasi

 Program keluarga berencana
 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
 Penurunan rata-rata kelahiran (TFR)

Program kesehatan reproduksi remaja
 Program pelayanan kontrasepsi
 Program ketahanan dan pemberdayaan

keluarga
 Program pelayanan, perawatan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial
 Peningkatan jumlah perempuan terlatih
 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas anak dan perempuan
 Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaam gender dan anak
 Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak
 Peningkatan peran kader perempuan
 Program peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan Badan
Pemberdayaan Masyarakat

 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa

 Program pembinaan anak terlantar
 Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial
 Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma
 Program pembinaan panti asuhan/panti

jompo
 Program pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial

Terlaksana
Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Belum Terlaksana
Belum Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana

Belum Terlaksana

Terlaksana
Belum Terlaksana

Belum Terlaksana

Belum Terlaksana

Belum Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana
Terlaksana

Belum Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Belum Terlaksana
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa para karyawan pada

Dinas Sosial memiliki tugas atau pekerjaan yang cukup kompleks terkait

dengan jaminan kesejahteraan masyarakat, namun demikian skedul kerja

belum dilaksanakan secara maksimal. Pada sisi yang lain para pegawai dalam
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menyikapi pekerjaan lebih kepada untuk memperoleh penghasilan. Seperti

yang diketahui bahwa kantor dinas sosial masih kekurangan tenaga

profesional atau tenaga yang ada sekarang masih standart dan untuk mencapai

kinerja yang maksimal pemerintah masih memerlukan pegawai yang

mempunyai kemampuan yang profesional. Standar jumlah tenaga kerja yang

profesional di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu sebanyak 42

pegawai, namun kenyaatannya jumlah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi,

namun demikian memperkerjakan karyawan honorer. Hal tersebut

dikarenakan dengan memperkerjakan karyawan hononer secara langsung

belum memiliki kemampuan secara profesional dalam menyelesaikan

pekerjaan yang ditetapkan, dikarenakan masih terbatasnya pengalaman kerja

yang dimiliki oleh pegawai honorer tersebut. (Hasil wawancara dengan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, yaitu dengan Ibu Dra. Erlin

Setiawati). Untuk mewujudkan hal itu, Kantor Dinas Sosial sejauh ini

berupaya mengadakan aktivitas seperti diklat dan seminar.

Faktor Kemampuan (Ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ)

dan kemampuan realitas (Knowledge + Skill), hal ini dimaknai pimpinan dan

pegawai yang IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan akan lebih mudah

mencapai kinerja maksimal. Sedangkan faktor motivasi berupa sikap

(Attitude) pimpinan dan pegawai terhadap situasi kerja di lingkungan

organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai

koreksi atas peningkatan kiner pegawai yang bersangkutan.
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Kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai menjadi hal yang

sangat penting bagi setiap pegawai sehingga mampu untuk menyesuaikan diri

dan beradaptasi dengan lingkungan di mana seorang pegawai berada.

Kemampuan kerja para karyawan 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. Dalam manajemen sumber daya manusia; permasalahan kinerja

karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pencapaian

tujuan suatu perusahaan.

Selain itu salah satu faktor agar kinerja para karyawan meningkat

diperlukan pimpinan yang dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada

pegawai. Seorang pimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi,

sebab keberhasilan instansi dalam menggerakkan dan mengelola para pegawai

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada

pengetahuan pimpinan mengenai hakekat motivasi serta kemampuan teknik

menciptakan situasi, sehingga menumbuhkan dorongan bagi pegawai untuk

berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki instansi. Selama

ini instansi memberikan motivasi kepada para pegawai diberikan kesempatan

kepada para pegawai untuk menyampaikan segala keluhan dan selanjutnya

digunakan sebagai upaya pemenuhan motivasi para pegawai.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas  sehingga penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan kinerja pegawai kantor Dinas

Sosial Kabupaten Probolinggo dengan mengambil judul: ” Pengaruh Motivasi
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dan Kemampuan Terhadap  Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial di

Kabupaten Probolinggo”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat

dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah motivasi dan kemampuan pegawai pada kantor Dinas

Sosial di Kabupaten Probolinggo?

2. Bagaimanakah kinerja pegawai kantor Dinas Sosial di Kabupaten

Probolinggo?

3. Apakah motivasi dan kemampuan berpengaruh terhadap kinerja pegawai

kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo?

4. Variabel apakah yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap kinerja

pegawai kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo?

C. Batasan Penelitian

Teori motivasi dan kemampuan pegawai menurut Keith Devis (1964)

dalam Mangkunegara (2000:67). Sedangkan obyek penelitian yaitu para

pegawai yang telah memiliki masa kerja di atas 3 tahun, adapun pertimbangan

yang digunakan yaitu dinas melakukan evaluasi atas kemampuan yang

dimiliki para pegawai setiap 3 tahun sekali.

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mendiskripsikan motivasi dan kemampuan pegawai pada

kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo.
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b. Untuk mendiskripsikan kinerja pegawai kantor Dinas Sosial di

Kabupaten Probolinggo.

c. Untuk menguji pengaruh motivasi dan kemampuan pegawai terhadap

kinerja pegawai di kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo.

d. Untuk menguji variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat

terhadap kinerja pegawai kantor Dinas Sosial di Kabupaten

Probolinggo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo.

Dapat dijadikan informasi mengenai pengaruh motivasi dan

kemampuan terhadap kinerja pegawai.

b. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya apabila ditemukan

masalah sejenis.


