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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Kesuksesan sebuah organisasi dapat direaliasikan karena adanya dukungan 

perusahaan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan. Bentuk 

dukungan yang diberikan salah satunya yaitu dengan memberikan motivasi kerja 

kepada karyawan, dengan harapan karyawan memiliki keinginan yang kuat untuk 

bekerja secara maksimal di perusahaan. Motivasi kerja karyawan pada dasarnya 

merupakan dasar atau arah perilaku seorang karyawan dalam bekerja pada suatu 

perusahaan, selain itu motivasi para karyawan juga terkait dengan kemampuan 

para pemilik perusahaan untuk mempengaruhi segala bentuk tindakan para 

karyawan untuk mengikuti segala bentuk tindakan yang diharapkan oleh pemilik 

perusahaan. Analisis terhadap motivasi kerja para karyawan yang dilakukan 

secara seksama akan memberikan informasi berbagai perilaku karyawan yang 

mempengaruhi motivasi serta dukungan yang telah diberikan oleh perusahaan. 

Usaha untuk meningkatkan motivasi kerja bertujuan untuk memberikan 

jaminan bahwa para karyawan dapat secara efektif mendukung tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Pada sisi yang lain penggunaan tenaga kerja yang 

efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan 

dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Usaha nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan 

memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan. Salah satu teori yang 
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terkait dengan usaha untuk memotivasi para karyawan agar memiliki keinginan 

untuk bekerja secara maksimal di perusahaan yaitu teori Maslow yang lebih 

dikenal dengan teori Hirarki Kebutuhan Maslow, dimana motivasi kerja karyawan 

terbagi menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk 

merasa memiliki, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan diri. (Mangkunegara, 2005 : 63). Upaya perusahaan terkait 

dengan peningkatan atas motivasi para karyawan tersebut yaitu memiliki dampak 

terhadap usaha perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai para 

karyawan di perusahaan. 

Pencapaian kinerja secara maksimal oleh karyawan dapat memberikan 

dukungan terhadap upaya pencapain tujuan perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja para 

karyawan menjadi titik awal atas upaya perusahaan untuk memaksimalkan potensi 

yang dimiliki perusahaa sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui analisis pencapaian kinerja karyawan 

maka dengan sendirinya dapat memberikan dukungan dalam menetapkan 

kebijakan secara tepat terkait dengan memaksimalkan potensi yang dimilki para 

karyawan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instansi juga memiliki 

peranan terkait dengan upaya untuk memberikan jaminan bahwa seluruh 

masyarakat tercatat sesuai dengan klarifikasi kependudukan yang telah ditetapkan. 
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Upaya instasi tersebut akan terwujud apabila didukung oleh para pegawai yang 

benar-benar memiliki kompetensi dan memiliki dorongan atau motivasi yang 

tinggi dalam bekerja diinstansi. 

Selain itu pemberian motivasi juga dilakukan oleh instansi yaitu dengan 

memberikan gaji sesuai dengan golongan kerja dan tunjangan-tujangan baik untuk 

anak maupun istri. Dalam upaya untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai 

dapat diketahui bahwa selama ini dinas menetapkan  setiap 3 tahun sekali para 

pegawai yang kinerjanya bagus akan diberi kenaikan pangkat dan bisa juga naik 

jabatan. 

Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulungagung dalam proses pembayaran gaji telah diatur dalam Peraturan Daerah, 

sehingga para pegawai yang bekerja secara tidak maksimal tetap mendapatkan 

gaji sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut perlu 

dilakukan suatu evaluasi secara tepat terkait dengan masalah motivasi kerja para 

pegawai. Melalui penegakan peraturan akan memberikan dukungan kepada para 

pegawai untuk bekerja secara disiplin dan meningkatkan motivasi mereka dalam 

bekerja. 

Apabila dikaitkan dengan kinerja para pegawai dapat diketahui bahwa 

pencapaian program kerja pada tahun 2012 belum tercapai secara maksimal, 

dimana terdapat progam kerja yang belum tercapai. 
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Tabel 1.1 

Program Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2012 

No. Program Kerja Pencapaian  

1. Perumusan Kebijakan Teknis 

Bidang Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

Tercapai  

2. Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Umum Bidang 

Kependudukan dan Catatan 

Sipil 

Tercapai  

3. Pembinaan dan Pelaksanaan 

Tugas Bidang Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

 Belum Tercapai 

     Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama ini para pegawai belum 

mampu mencapai program  kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dimana kondisi tersebut juga 

mencerminkan pencapaian kinerja para pegawai belum maksimal diberikan kepada 

instansi. Permasalahan mengenai pencapaian kinerja para pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yaitu terkait dengan 

adanya beberapa kesalahan mengenai pencatatan, dalam hal ini seringnya terjadi 

kesalahan penulisan nama, tanggal, alamat dan proses pembuatannya yang lama. 

Hal tersebut menggambarkan prestasi kerja di instasi tersebut masih rendah 

sehingga ada beberapa progam kerja yang belum tercapai. 

Pencapaian kinerja yang belum maksimal tersebut menunjukkan belum 

maksimalnya motivasi para pegawai dalam bekerja. Kondisi tersebut juga 
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berkaitan secara langsung dengan dukungan instansi yang memberikan berbagai 

fasilitas baik sarana da prasarana yang dapat mendukung pencapaian program 

kerja yang telah ditetapkan. Selain itu tidak tercapainya semua program kerja 

tersebut lebih dikarenakan dengan kondisi non tekniks yang terjadi dilapangan 

sehinga rencana yang ditetapkan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dan 

kemampuan pegawai untuk memprediksi kondisi atau keadaan juga menjadi 

penyebab terjadinya permasalahan dalam proses pencapaian anggaran kerja yang 

telah ditetapkan.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini mengambil judul: ”PENGARUH MOTIVASI TERHADAP 

PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG” 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana motivasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ? 

2. Bagaimana prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulungagung?  

4. Di antara lima indikator, ( dorongan pemenuhan kebutuhan fisiologis, 

dorongan pemenuhan kebutuhan kenyamanan, dorongan pemenuhan 
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kebutuhan sosial, dorongan pemenuhan kebutuhan penghargaan, dorongan 

pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri) manakah yang lebih dominan 

berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung? 

 

C.  Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak meluas dan terfokus, maka batasan masalah 

dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yaitu untuk 

mengetahui pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teori motivasi menurut Abraham Maslow. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui motivasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. 
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3. Untuk mengetahui motivasi kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulungagung. 

4. Untuk mengetahui di antara lima indikator: ( dorongan pemenuhan 

kebutuhan fisiologis, dorongan pemenuhan kebutuhan kenyamanan, 

dorongan pemenuhan kebutuhan sosial, dorongan pemenuhan kebutuhan 

penghargaan, dorongan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri)  yang paling 

berpengaruh terhadap prestasi kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

SipilKabupaten Tulungagung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulungagung 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

mengambil kebijakan mengenai  peningkatan prestasi kerja pegawai. 

b. Bagi pihak lain  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informa sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.  

 

 

 

 

 

 

 


