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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 

bertanggung jawab langsung Kepada Presiden. Tugas, Fungsi, dan 

kewenangan BPS telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI (KEPPRES) 

nomor 103 tahun 2001. Tugas BPS antara lain melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan fungsi dan kewenangannya adalah 

penyusunan dan pengkajian kebijakan nasional dibidang kegiatan statistik, 

penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya. (www.BPS.go.id) 

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu instansi memegang 

peranan penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan 

aktivitas perkantoran. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perkantoran harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mampu 

memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal ini manusia merupakan 

penggerak dan penentu jalannya suatu perkantoran atau instansi. Karena 

pentingnya unsur manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan maka perlu 

mendapatkan perhatian dari pimpinan. Pegawai merupakan faktor penting 

dalam setiap organisasi baik dalam pencapaian tujuan kantor ataupun instansi 

secara efektif dan efisien. Suatu instansi atau perusahaan bukan hanya 

mengharapkan pegawai yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang 
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terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil 

kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan pegawai tidak ada artinya 

bagi instansi/perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. Supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal, maka dalam hal ini 

motivasi sangatlah penting karena pimpinan membagikan pekerjaan pada 

bawahannnya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan 

yang diinginkan (Hasibuan, 2000:141). 

Pemberian motivasi kepada pegawai dapat dilakukan dengan cara 

memberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. Misalnya dengan kenaikan pangkat, 

mutasi, kenaikan gaji. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002 dan 

Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 11 

tahun 2002. 

Menurut Moekijat (1989:139) ada hubungan yang sangat erat antara 

motivasi kerja yang tinggi dengan disiplin. Apabila pegawai merasa bahagia 

dalam pekerjaannya, maka mereka pada umumnya mempunyai disiplin. 

Sebaliknya apabila moril kerja atau semangat kerja mereka rendah, maka 

mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. 

Bahkan mungkin juga mereka tidak bersikap sopan terhadap pimpinan. Pada 

umumnya mereka itu menyetujui saja perintah-perintah, tetapi dengan 

perasaan yang kurang senang. 
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Salah satu upaya Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar untuk 

peningkatan efektivitas kerja adalah dengan memberikan motivasi dan disiplin 

kepada pegawai. Adanya upaya motivasi dan disiplin terhadap efektivitas 

kerja pegawai merupakan langkah konkrit dalam memberdayakan serta 

meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki agar tujuan yang 

direncanakan sebagaimana fungsi pokok tersebut dapat tercapai seperti yang 

diharapkan. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan disiplin 

kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang 

maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan 

bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang 

baik diperusahaan/instansi dimana dengan tata tertib yang baik, maka 

semangat kerja, moril kerja, efisiensi dan efektivitas kerja pegawai akan 

meningkat (Hasibuan, 2000:194). 

Adanya motivasi kerja yang terdapat dalam diri pegawai yang disertai 

oleh disiplin kerja yang baik merupakan dua aspek yang sangat diharapkan 

oleh instansi. Efektivitas kerja disini tidak akan dapat meningkat tanpa adanya 

motivasi kerja yang tinggi untuk melakukan pekerjaan dengan optimal tanpa 

ada tekanan dan paksaan dari orang lain yang diimbangi dengan disiplin yang 

tinggi. Efektivitas dalam wacana kerja disini merupakan unsur penggerak serta 

perwujudan determinasi diri agar dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu 
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dilakukan tidak setengah-setengah, tetapi dengan segenap kekuatan dan 

kemampuan yang dimiliki dalam arti kata seseorang harus profesional dalam 

bekerja agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, serta bisa 

menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi. 

Keberhasilan suatu kantor juga dapat dilihat dari kemampuan kantor 

dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kantor yang mana hal itu 

dapat tercapai tergantung pada efisiensi dan efektivitas kerja pegawainya. 

Efisiensi berkaitan dengan beberapa masukan yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu unit keluaran, kalau efektivitas maksudnya adalah 

kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Steers, 

1980:51). 

Melihat pentingnya motivasi dan disiplin kerja bagi para pegawai, maka 

dalam hal ini Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar juga perlu 

memperhatikan hal tersebut agar dapat meningkatkan efektivitas kerja para 

pegawainya. Dimana Kantor Badan Pusat Statistik yang mempunyai visi 

sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua dan misi untuk 

meningkatkan pelayanan informasi statistik bagi semua pihak tersebut masih 

ada permasalahan dalam hal motivasi untuk dapat melaksanakan program- 

program BPS yaitu, masih adanya kesenjangan yang terjadi misalnya sarana 

komunikasi dan transportasi yang belum memadai dalam wilayah administrasi 

kerja, kurang puasnya jaminan hari tua. Dalam hal disiplin kerja terdapat 

permasalahan yaitu, ada sekitar 1 sampai 3 pegawai yang datang dan pulang 

tidak tepat waktu pada hari yang berbeda-beda dari total 35 orang pegawai 
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yang ada, masih adanya pegawai yang santai saat jam kerja sedang 

berlangsung tanpa aktivitas yang berarti. 

Dari sisi efektivitas kerja pegawai, kualitas dan kuantitas kerjanya yang 

masih kurang, masih kurangnya komunikasi dengan rekan kerjanya dalam 

kegiatan sehari-hari. 

Dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti tertarik 

mengambil judul: 

”PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP 

EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR BPS KABUPATEN 

BLITAR”. 

 

B. Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah motivasi kerja pegawai di kantor BPS Kab. Blitar? 

2. Bagaimanakah disiplin kerja pegawai di kantor BPS Kab. Blitar? 

3. Bagaimanakah efektivitas kerja pegawai di kantor BPS Kab. Blitar? 

4. Apakah motivasi dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

kerja pegawai kantor BPS Kab. Blitar? 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang di rumuskan agar penelitian terfokus pada 

permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan di titik beratkan pada 

pengaruh motivasi, disiplin, dan efektivitas kerja yang ada di kantor BPS Kab. 
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Blitar, motivasi berdasarkan teori David C. McClelland yang di kaitkan 

dengan Peraturan Pemerintah dan disiplin berdasarkan teori Lateiner dalam 

Imam Soejono, sedangkan teori efektivitas kerja berdasarkan Richard M. 

Steers. Pegawai yang di teliti adalah seluruh pegawai tetap yang bekerja di 

kantor BPS Kab. Blitar. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui motivasi kerja pegawai yang ada di kantor BPS Kab. 

Blitar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja pegawai di kantor BPS Kab. 

Blitar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai kantor BPS Kab. 

Blitar. 

4. Untuk mengetahui apakah Motivasi dan Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai kantor BPS Kab. Blitar. 

E. Kegunaan penelitian 

a. Bagi Instansi 

a) Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya 

kantor BPS Kabupaten Blitar. 

b) Sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dalam pembinaan 

organisasi sebagai upaya peningkatan efektivitas kerja pegawai. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Dapat digunakan peneliti lain untuk menambah pemikiran, konsep 

kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti 

lebih lanjut. 

b) Dapat dijadikan dasar telaah karena dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangannya. 


