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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi tidak akan terlepas dengan adanya Sumber Daya 

Manusia (SDM). Manusia sebagai  Sumber Daya yang potensial merupakan 

sumber kekuatan bagi suatu organisasi. Organisasi yang hebat adalah 

organisasi yang mempunyai sumber daya manusia yang handal. Kualitas 

sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan suatu organisasi untuk tetap ada dan berkembang didalam 

menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. 

Pengakuan akan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam setiap 

organisasi disebabkan Karena Sumber Daya Manusia merupakan satuan 

tenaga kerja organisasi yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi dan 

pemanfaatan berbagai fungsi didalam kegiatan pemerintahan agar efektif dan 

efisien. Setiap Instansi Pemerinatah di tuntut untuk meningkatkan hasil kinerja 

pegawai memlalui Sumber daya Manusia yang berkualitas. 

Pentingnya kinerja pegawai dalam instansi pemerintah akhirnya 

menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan bagi instansi yang ingin 

meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pengalaman para pegawainya. 

Faktor – faktor kinerja itu dipengaruhi oleh baik buruknya instansi pemerintah 

dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang ada seperti kehlian dan 
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pengalaman–pengalaman yang dimiliki oleh pegawai sebagai asset bagi 

kemajuan instansi itu sendiri. 

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

yang menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap 

mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap 

secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap 

mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang 

akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. 

Menurut Hasibuan (2011:94) pengertian kinerja adalah suatu hasil 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan 

kepadanya yang berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan  

serta waktu. 

Oleh karena itu agar sebuah organisasi dalam pemerintahan 

berkembang secara optimal maka perlunya adanya motivasi untuk 

meningkatkan cara kerja pegawai dalam suatu instansi pemerintahan dalam 

lingkup kecil adalah Kantor Kecamatan, pegawai diharapkan juga akan lebih 

memaksimalkan tanggung jawab akan pekerjaan karena pegawai telah 

terbekali akan motivasi kerja dari atasan. 
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Adanya motivasi yang dapat mempengaruhi tingkat keputusan 

karyawan dalam perusahaan. Menurut Herzberg ada dua faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja seseorang karyawan yaitu faktor lingkungan 

(hygiene factor). Faktor ini merupakan karakteristik eksternal yang penting 

untuk menghindari ketidakpuasan kerja terdiri dari upah dan gaji, pengawasan, 

kondisi kerja, hubungan antara individu, dan kebijaksanaan perusahaan yang 

kedua adalah faktor motivator (motivator factory) yang terdiri dari prestasi, 

pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan. Sedangkan 

variable kinerja menurut Malthis dan Jackson, terdiri atas kuantitas, kualitas, 

ketepatan waktu, tingkat absensi, sikap koopratif. Di simpulkan bahwa 

motivasi kerja dan budaya organisasi secara persial mempengaruhi kinerja 

pekerjaan sosial. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa semakin besar 

motivasi kerja maka kinerjanya akan semakin baik (Ma’rifah 2005).  

Obyek penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Pacitan Provinsi 

Jawa Timur dengan membawahi 20 desa dan 5 kelurahan .dengan jumlah 

penduduk yaitu 35.713 jiwa. Kecamatan merupakan line office dari 

pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan 

mempunyai tugas membina desa/kelurahan dan melayani masyarakat 

diantaranya, pengurusan KTP, kartu keluarga, PBB, IMB, Kartu Kuning, 

Surat Keterangan Pindah, dan Surat izin Keramaian. 

Kantor Kecamatan Pacitan selalu berupaya untuk memotivasi para 

pegawai melalui faktor hygiene yaitu seperti gaji, dimana system penggajian 

di Kecamatan Pacitan sesuai dengan tingkat dan golongannya. Indikator 
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selanjutnya yaitu pengawasan, pada Kantor Kecamatan Pacitan setiap Jum’at 

dilakukan rapat kerja khusus untuk setiap kepala bagian mengenai kinerja 

setiap pegawai selama 1 minggu. Kondisi kerja dan hubungan antara individu 

tidak terjadi permasalahan yang serius karena disana terjalin komunikasi dan 

kerjasama (team work). Dari segi kebijakan, Kecamatan Pacitan sendiri 

melakukan kebjakan yang ketat untuk para pegawai yang melanggar aturan. 

Salah satunya yaitu bagi para pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja 

dengan tanpa alasan yang jelas. 

Selanjautnya, dari faktor motivator dengan indikatornya kinerja para 

pegawai mengenai pekerjaan yang memberikan prestasi,yaitu setiap pegawai 

diberikan reward dan pujian dari pimpinan atas hasil kerja dari pegawainya 

langsung, dan setiap 10 tahun pegawai yang kinerjanya baik mendaptkan satya 

lencana dari pemerintah pusat 

Tanggung jawab dan pekerjaan itu sendiri yaitu setiap hari senin 

pegawai diberikan tugas berupa piket dan rapat kerja kekantor daerah. 

Selanjutnya pengembangan mengenai jenjang karir, kesempatan promosi dan 

rotasi dan juga berupa pelatihan. Kecamatan Pacitan diberlakukan system 

regular dimana setiap 5 tahun sekali pegawai akan mengalami rotasi kerja dan 

bagi pegawai yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan reward berupa 

kenaikan pangkat dan setiap 6 bulan sekali pegawai akan diikutkan pelatihan 

keluar kota.  

Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, unsur perilaku kerja 

meliputi: (1) orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS 

dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi 

masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain; (2) 

Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai dengan 

nilai, norma dan etika dalam organisasi; (3) Komitmen merupakan kemauan 

dan kemampuan seorang PNS untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan 

tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan 

kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau 

golongan; (4) Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi sanksi; (5) Kerja sama merupakan kemauan dan 

kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, 

bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam menyelesaikan 

suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya; dan (6) Kepemimpinan 

merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan 

mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. 

Adapun visi dari Kantor Kecamatan Pacitan adalah “Terwujudnya 

Perencanaan, Koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 

http://gdurl.com/KV74/download
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masyarakat yg efisien, efektif dan akuntable di kecamtan Pacitan” sedangkan 

misi dari Kantor Kecamatan Pacitan adalah:  

1. Mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan skala prioritas di 

Kecamatan Pacitan 

2. Meningkatkan koordinasi pembangunan yang berada di kecamatan pacitan 

3. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemdes/kelurahan 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pimpinan Kantor Kecamatan 

Pacitan (Bapak Camat) dalam mengukur kinerja seorang pegawai indikatornya 

bisa dilihat dari kuantitas mengenai jumlah layanan yang dihasilkan dari 

layanan tersebut dan ketepatan waktu mengenai waktu yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan pekerjaanya, dimana tugas yang dibebankan kepada pegawai 

baik dari pimpinan maupun masyarakat selalu selesai tepat waktu dan hasilnya 

maksimal atau sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan yaitu 1 hari. Jika 

terjadi keterlambatan dalam penyelesaian tugas ini terjadi karena bahan–bahan 

yang dibutuhkan. Datang terlambat dan persyaratan yang dibutuhkan belum 

terpenuhi. 
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Hasil observasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Pacitan di dapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 LAKIP Kantor Kecamatan Pacitan Tahun 2012, 2013 dan 2014 

 

 LAKIP Tahun Persentase Kategori 

2012 80,47 Baik 

2013 98,73 Sangat Baik 

2014 80,62 Baik 

           Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, laporan ini adalah memberikan gambaran 

penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi 

yang ada pada Kantor Kecamatan Pacitan sebagai bahan masukan langkah 

kedepan dalam melaksanakan visi dan misi yang dijabarkan dalam program-

program operasional yang di atur oleh Peraturan Menteri Negara Pendayaguna 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia nomor 29 Tahun 

2015. Atas dasar penilaian capaian kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 

2012 Kantor Kecamatan Pacitan mencapai nilai 80,47% dengan kategori baik, 

pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 98,73% dengan kategori 

sangat baik, namun  pada tahun 2014 nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar 18,11% atau meraih capaian kinerja sebesar 80,62% dengan kategori 

baik.  

Observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Kantor Kecamatan 

Pacitan menunjukkan masih banyak para pegawai dalam melakukan tugasnya 

sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka 
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sering melakukan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi, misalnya sering 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, tidak sungguh-sungguh mematuhi 

peraturan jam kerja, dan yang kerap terjadi dalam akhir-akhir ini adalah 

pada saat pengurusan E-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain, para pegawai 

kadang tidak menghiraukan masyarakat yang menunggu lama dalam proses 

pendaftaran, sering menunda-nunda pekerjaan, lamban dalam bekerja, dan ada 

juga pegawai hanya duduk-duduk santai dengan sesama pegawai pada saat 

jam kerja berlangsung. Hal ini akan berakibat tidak baik bagi organisasi, 

karena pekerjaan menjadi sering tidak dapat selesai pada waktu yang 

ditentukan, banyak waktu yang tidak terpakai dengan baik. 

Berdasarkan laporan realisasi kinerja Kantor Kecamatan Pacitan tiga 

tahun terakhir menunjukkan penurunan dalam rangka penerimaan target PAD, 

belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari data berikut: 

Tabel 1.2 Persentase Realisasi Pekerjaan Tahun 2012, 2013 dan 2014 

 

Tahun 
Persentase Realisasi 

PBB KTP IMB KK UUG 

2012 52,98 40,17 61,32 38,16 39,02 

2013 76,05 30,91 42,54 29,27 27,06 

2014 82,66 28,90 32,24 20,50 7,06 

       Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, angka-angka tersebut secara umum dapat 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang 

berkaitan dengan pelayanan belum optimal. Pengaduan lainnya seperti 
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menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit 

dalam pengurusan, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, 

kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan 

sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih 

banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang 

berindikasi penyimpangan. 

Kendala lainnya antara lain fasilitas penunjang yang masih kurang, 

sistem aplikasi komputer yang belum stabil dan masih belum mencukupi, serta 

prosedur dan peraturan yang belum mapan yang disebabkan karena adanya 

tumpang tindih pelayanan antara Kantor Kecamatan Pacitan, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perijinan Kabupaten Pacitan. 

Indikator selanjutnya yaitu tingkat absensi pegawai mengenai jumlah 

rata-rata pegawai masuk dalam menjalankan aktifitas yang sesuai dengan 

standar yang di tentukan. Adapun untuk membuktikan kondisi tersebut 

disajikan data tingkat absensi pegawai dari bulan Juni 2013 sampai Mei 2014. 
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Tabel 1.3 Data Absensi dan Jumlah Jasa yang Diselesaikan Pegawai Kantor 

Kecamatan Pacitan Kab. Pacitan Periode Juni 2013 – Mei 2014 

 

Bulan Alpa Sakit Izin 

Juni 20 2  8  

Juli 9 4 2 

Agustus 17 1 2 

September 14 2 4 

Oktober 8 6 2 

November 19 3 3 

Desember 3 2 1 

Januari 6 4 1 

Februari 13 1 2 

Maret 1 4 2 

April 3 2 2 

Mei 16 2 1 

Jumlah 129 33 30 

Persentase 40,35% 10,32% 9,38% 

Total 192 

          Sumber: Absensi Kantor Kecamatan Pacitan (2015) 

   

 Berdasarkan tabel 1.3 di atas diketahui bahwa selama satu tahun jumlah 

pegawai yang tidak masuk kerja mencapai 192 pegawai dengan perincian ijin 

sebanyak 30 orang atau 9,38%, karena sakit sebanyak 33 orang atau 10,32%, 

dan alpa (tanpa ada keterangan) sebanyak 129 orang atau 40,35%. Berdasarkan 

data tersebut diketahui bahwa ketidakhadiran tanpa ada alasan pegawai dalam 

satu tahun paling banyak yaitu 40,35%.  

 Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Camat Pacitan, pihak 

kecamatan menetapkan bahwa untuk jumlah pegawai yang tidak masuk kerja 

bergantian dengan kepentingan dan alasan yang berbeda-beda untuk setiap 

bulannya. Selain itu didapat informasi dari pegawai bahwa adanya ketidak 

puasan yang terjadi disebabkan oleh lingkungan kerja yang kurang kondusif. 

Lingkungan kerja kurang kondusif yang dimaksud adalah adanya masalah 
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interen antara satu pegawai dengan pegawai lain dan kurang luasnya tempat 

kerja, sehingga berdampak langsung pada motivasi pegawai yang menurun. 

Hal ini tentu saja membawa dampak yang sangat tidak menguntungkan 

bagi perusahaan, karena pegawai yang mempunyai motivasi yang rendah akan 

menghasilkan prestasi kerja dan produktivitas yang rendah pula. Kondisi 

pegawai seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dengan motivasi 

yang rendah, pegawai tidak bisa mencurahkan seluruh jiwa, perasaan dan 

waktu mereka untuk kemajuan perusahaan yang pada akhirnya perusahaan 

tersebut akan kehilangan daya saing. Pegawai dengan tingkat kepuasan kerja 

tinggi menunjukkan sikap positif terhadap kerja itu, sebaliknya pegawai tidak 

puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap kerja itu 

(Robbins, 1996: 179).  

Absensi dalam birokrasi pemerintahan merupakan masalah, karena 

absensi berarti kerugian akibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan dan 

penurunan kinerja. Hal ini juga merupakan indikasi adanya ketidakpuasan kerja 

karyawan yang dapat merugikan institusi dan masyarakat pada umumnya. 

Situasi seperti tersebut di atas akan sangat mengganggu kelancaran tugas 

pemerintahan.  

Berdasarkan uraian di atas yang di dukung fenomena dan data, bahwa 

sebuah lembaga sebagai bentuk dari organisasi, memerlukan sumber daya 

manusia dalam mencapai visi dan misinya. Kantor Kecamatan Pacitan sebagai 

lembaga yang memiliki tugas membina desa/kelurahan dan pelayan 

masyarakat, harus memiliki pegawai dengan motivasi kerja tinggi untuk 
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memenuhi tugas pokok tersebut. Namun lembaga akan menemui kendala saat 

motivasi kerja pegawainya menurun yang berakibat kepada penurunan kinerja. 

Untuk itu lembaga harus mencari cara untuk meningkatkan kerja pegawainya, 

meningkatkan kerja pegawai bisa dilakukan dengan memperhatikan faktor 

hygiene (gaji, pengawasan, kondisi kerja, kebijakan perusahaan dan hubungan 

antar pribadi) dan faktor motivator (prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggung jawab dan kemajuan dan kemungkinan berkembang).  

Berdasarkan paparan di atas dan mengingat begitu pentingnya faktor 

hygiene dan faktor motivator yang di duga bisa meningkatkan kinerja pegawai, 

di mana kinerja pegawai akan menentukan ketercapaian tujuan lembaga. Maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Pacitan“ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah di sampaikan di atas dapat di 

rumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana motivasi kerja yang terdiri dari faktor hygiene dan faktor 

motivator serta kinerja para pegawai pada Kantor Kecamatan Pacitan? 

2. Apakah ada pengaruh antara faktor hygiene dan faktor motivator terhadap 

kinerja pegawai Kantor Kecamatan Pacitan? 

3. Diantara motivasi yang terdiri dari faktor hygiene dan faktor motivator, 

faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor 

Kecamatan Pacitan? 
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C. Batasan Penelitian 

Sebagaimana disebutkan di atas, supaya lebih terarah serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada maka penulis memfokuskan 

penelitian ini membahas tentang Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pacitan. Teori yang digunakan adalah teori 

Frederick Herzberg sebagai variabel bebas sedangkan variabel kinerja di ukur 

berdasarkan teori dari Mathis dan jakson  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan motivasi kerja yang terdiri dari faktor hygiene dan 

faktor motivator serta tingkat kerja para pegawai pada Kantor Kecamatan 

Pacitan 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara faktor hygiene dan faktor motivator 

terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Pacitan 

3. Untuk menganalisis faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja Kantor Kecamatan Pacitan 
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E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkapkan kenyataan – kenyataan yang 

sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Kantor Kecamatan Pacitan

Bagi instansi Kantor Kecamatan pacitan dapat di gunakan untuk

pengambilan kebijakan untuk memberikan motivasi

2. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang memotivasi

pegawai

3. Bagi peneliti lain

Memberikan gambaran maslah untuk di kembangkan dalam penelitian

sejenis yang lebih mendalam


