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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran sumber daya manusia terhadap perusahaan atau instansi sangat 

penting untuk mendukung proses perencanaan, pengelolahan maupun 

pengaturan produktifitas perusahaan, sehingga keberadaanya memilikifungsi 

pendukung untuk mewujudkan tujuan perusahaan atau instansi tersebut. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu 

kunci keberhasilan perusahaan atau instansi dan saling mendukung 

kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, suatu perusahaan atau instansi 

tidak dapat mengabaikan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya 

manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang berkontibusi secara tenaga, 

pikiran, dan upaya pada perusahaan atau instansi tersebut, sehingga 

pencapaian kinerja dapat secara maksimal dihasilkan.  

Kinerja para karyawan secara garis besar dapat menunjukkan 

semangat yang dimiliki pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kerjanya. 

Kinerja karyawan dapat diukur melalui rasa tanggung jawab, rasa cinta 

terhadap pekerjaan, kerja sama, keinginan meningkatkan diri dan 

mengembangkan potensi. Rasa tanggung jawab dan cinta terhadap pekerjaan 

yang sedang dikerjakan mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan 

yang dimilikinya, salah satunya melalui kerja sama dengan pegawai lain. Hal 

ini menggambarkan bahwa pegawai yang produktif senantiasa semangat 

dalam meningkatkan kerjanya. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan atau 
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instansi untuk senantiasa konsisten dalam menumbuhkan keinginan yang ingin 

dicapai oleh pegawai. 

Kemampuan dalam bekerja seorang karyawan mutlak dimiliki oleh 

karyawan sehingga aktivitas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab 

mereka dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Pada dasarnya kemampuan kerja karyawan ditentukan dari 

kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan serta kemampuan sikap. 

Melalui beberapa indikasi dari kemampuan kerja tersebut dengan sendirinya 

dapat menunjukkan adanya kemampuan kerja secara keseluruhan, dimana 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat menunjukkan tingkat 

kemampuan kerja yang dimiliki. Dengan adanya kemampuan kerja yang 

dimiliki oleh karyawan maka dengan sendirinya dapat mencerminkan kinerja 

yang akan dihasilkan oleh karyawan. 

Motivasi yang tinggi mampu memberikan dampak peningkatan 

semangat dalam bekerja. Sofyandi dan Ganiwa (2007:99) mendefinisikan 

motivasi ini sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan usaha dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi, dalam batasan-batasan kemampuan untuk 

memberikan kepuasan atas kebutuhan seseorang. Setiap pegawai memiliki 

motivasi tersendiri dalam bekerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja cenderung 

sangat diperlukan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Dalam penelitian ini 

menggunakan dasar teori Maslow, dengan pertimbangan bahwa teori ini 

memiliki jenjang atau tingkat mengenai kebutuhan karyawan, dimana 

kebutuhan tersebut diukur dari kebutuhan yang memiliki jenjang yang paling 
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rendah dan paling tinggi sehingga akan memberikan dukungan terkait dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan karyawan. 

Dorongan melakukan pekerjaan yang optimal tidak hanya timbul dari 

diri sendiri, karena perusahaan atau instansi memiliki peran yang juga sama 

pentingnya dengan keinginan pegawai dalam mendorong pemaksimalan kerja. 

Motivasi yang ditunjukkan oleh perusahaan atau instansi dapat diwujudkan 

melalui pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa 

motivasi juga harus diberikan oleh perusahaan atau instansi. 

Kantor pos pusat Kota Medan, merupakan instansi pemerintahan yang 

bertugas untuk mengantarkan surat atau giro dan fungsi lainnya. Bangunan 

kantor pos ini juga memiliki peran sebagai ikon Kota Medan dan memiliki sisi 

sejarah bagi masyarakat sekitar. Oleh karenanya, dalam pelaksanannya para 

pegawai diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik, yang 

diwujudkan melalui kontribusi semangat dalam bekerja dan memaksimalkan 

potensi diri.  Tugas utama dari karyawan Kantor pos pusat Kota Medan yaitu 

melakukan seleksi surat pos dan paket pos, selain itu karyawan juga 

melakukan pengiriman berupa uang yaitu melalui wesel pos dan Giro cek pos. 

Tugas karyawan tersebut membutuhkan kemampuan dalam proses pemisahan 

atau proses pengiriman sehingga aktivitas surat menyurat dan pengiriman 

uang dapat tepat pada alamat yang dituju. Kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut secara langsung memberikan dukungan dalam upaya proses 

penyelesaian pekerjaan.  
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, selama ini instansi 

mengalami permasalahan terkait dengan pencapaian kinerja pegawai. 

Permasalahan terkait kinerja yang sering muncul yaitu kurangnya rasa 

tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan pos. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya proses penyeleksian surat yang seringkali tidak 

sesuai dengan tujuan. Berdasarkan data dari kantor pos Kota Medan dapat 

diketahui bahwa pada bulan November tahun 2015 sampai Januari 2016 

terjadi peningkatan jumlah surat kembali, dimana pada bulan November yaitu 

sebanyak 239 surat, bulan Desember sebanyak 439 surat dan Januari sebanyak 

459 surat.  

Surat kembali yang terjadi tersebut terjadi karena adanya 

ketidaktelitian para karyawan dalam bekerja sehingga terjadi kesalahan dalam 

proses seleksi surat terkait dengan wilayahnya. Kesalahan tersebut 

menunjukkan kualitas kerja yang dihasilkan karyawan dalam bekerja, 

sehingga proses penyelesaian pekerjaan belum secara maksimal dilakukan. 

Apabila dikaitkan dengan kemampuan karyawan dalam bekerja secara 

langsung memberikan jaminan bahwa aktivitas karyawan belum mendukung 

proses penyelesaian pekerjaan.  

Selain itu proses seleksi surat dilakukan secara manual, sehingga 

seringkali terjadi kesalahan dalam memilah surat dengan tujuan daerah-daerah 

tertentu dan sekitarnya. Kualitas kerja karyawan secara langsung menentukan 

kinerja karyawan berdampak pada penurunan pengguna jasa kantor pos dari 

tahun ke tahun. Hal ini merupakan dampak dari kinerja kerja pegawai yang 
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mempengaruhi tujuan instansi. Kemampuan pencapaian kinerja para Kantor 

pos pusat Kota Medan menunjukkan adanya penurunan, kondisi ini 

ditunjukkan dengan adanya penurunan atas pencapaian kinerja pegawai, hal 

ini ditunjukkan dengan penurunan pencapaian selanjutnya berdasarkan hasil 

survey awal, dapat dilihat data tentang rencana dan realisasi produk kantor pos 

Kota Medan pada tahun 2015 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Rencana dan Realisasi Produk Kantor Pos Kota Medan Pada Tahun 2015 
No. Uraian Rencana 

(Lembar) 

Realisasi 

(Lembar) 

Selisih 

1 Surat Pos 123.450 110.350 (13.100) 

2 Paket Pos 89.450 70.435 (19.015) 

3 Wesel pos 17.340 13.435 (3.905) 

4 Giro Cek Pos 11.340 12.225 885 

5 Lain-Lain 90.450 91.210 760 

Jumlah 332.030 297.655 (34.375) 

Sumber: Kantor Pos Kota Medan 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 

menunjukkan adanya penurunan pencapaian kinerja para pegawai yang 

ditunjukkan dengan adanya penurunan. Kondisi ini ditunjukkan dengan 

adanya adanya ketidakmampuan karyawan dalam pemenuhan target atau 

rencana yang telah ditetapkan. Fenomena yang terjadi di kantor pos Kota 

Medan juga merambah pada motivasi kerja pegawai. Kondisi ini diukur 

melalui pemenuhan kebutuhan fisiologis, yang digambarkan pada gaji yang 

diperoleh pegawai tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan yaitu 

sebesar Rp. 2.037.000, yang berimbas pada kurangnya dorongan pegawai 

dalam bekerja.  

Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai 

merupakan permasalahan yang sering muncul pada pegawai kantor pos. 
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Kebijakan ini menjadikan karyawan belum memiliki motivasi secara 

maksimal dalam bekerja diperusahaan. Permasalahannya adalah minimnya 

penghargaan yang diterima oleh pegawai pengantara surat baik apresiasi 

secara lisan maupun bonus, atas usaha yang dilakukan dalam mengantarkan 

dan mengirimkan surat-surat sesuai dengan tujuan masing-masing.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggereni (2013) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Syardianto dan Irawan (2014) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kemampuan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan semakin 

baiknya kemampuan dan motivasi karyawan yang semakin tinggi maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. Konsep tersebut 

menunjukkan bahwa semakin terdapat hubungan antara motivasi dan 

kemampuan dalam upaya untuk peningkatan kinerja karyawan. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat diangkat judul“Pengaruh Kemampuan dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Pos Pusat Kota 

Medan-Sumatera Utara” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masa;lah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan, motivasi kerja dan kinerja pegawai pada kantor 

pos pusat Kota Medan? 
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2. Apakah kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai pegawai pada kantor pos pusat Kota Medan? 

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

kantor pos pusat Kota Medan? 

C. Batasan Masalah 

   Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini dibatasi pada pegawai 

bagian operasional yang memiliki masa kerja di atas satu tahun. Variabel 

kemampuan kerja menurut Swasto (2000) yaitu meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sedangkan motivasi kerja menurut teori Maslow serta 

kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2000:67) yaitu meliputi dorongan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial penghargaan 

dan aktualisasi diri. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan, motivasi kerja dan kinerja pegawai 

pada kantor pos pusat Kota Medan. 

b. Untuk menganalisis kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai pegawai pada kantor pos pusat Kota 

Medan 

c. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada kantor pos pusat Kota Medan. 

 

 



8 
 

 
 

E. Kegunaan Peneliti 

1. Bagi kantor pos pusat Kota Medan 

Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan masukan perkembangan 

bagi kantor pos pusat Kota Medan 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil peneliti ini berguna sebagai tambahan pengetahuan kajian dan 

referensi untuk permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh 

kemampuan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 


