
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pegawai merupakan salah satu aset penting dalam memajukan suatu 

organisasi/instansi. Kinerja pegawai yang bagus secara otomatis juga 

meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Untuk memantau kinerja pegawai 

maka organisasi melakukan penilaian kinerja secara rutin yang umumnya 

dilakukan minimal enam bulan sekali. Penilaian kinerja sendiri secara umum 

bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada pegawai dalam rangka 

memperbaiki kinerjanya serta membantu meningkatkan produktivitas organisasi. 

Selain memberikan umpan balik, penilaian kinerja juga dilakukan untuk 

menentukan kebijakan terhadap pegawai seperti : kenaikan gaji, tunjangan, 

promosi, pendidikan atau pelatihan dan lain-lainnya. 

Banyak opini negatif yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan sumber 

daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS). Belum adanya sistem penilaian dan 

standar kinerja yang sesuai, serta budaya kerja yang berorientasi pada jabatan 

(bukan prestasi), ditambah lagi dengan proses reukutmen pegawai yang tidak 

transparan menyebabkan PNS tidak hanya tidak mampu memberikan pelayanan 

yang efektif apalagi efisien kepada masyarakat.  

Penilaian kerja hingga saat ini hanya dituangkan dalam suatu daftar yang disebut 

DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang berarti suatu daftar yang 



 
 

2 

memuat hasil penilaian pelaksaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun dan dibuat oleh penilai yang merupakan atasan langsung PNS yang 

bersangkutan.  

 

Standar penilaian dengan menggunakan DP3 sudah lama digunakan dan telah 

bertahan sekian lama.  Namun standar penilaian ini mempunyai kelemahan, 

karena jarang dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan paradigma dan 

tuntutan publik. Selama ini penilaian proses kinerja pegawai lebih menekankan 

pada proses dan prosedur, daripada output dan outcome. 

Untuk mengatasi hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah 

Nomor 43 tahun 1999 tentang Perunbahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa : “Kewenangan 

daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan  

kebutuhan pelayanan masyarakat akan makin meningkatkan reformasi aspek 

sumber daya manusia serta aparatur daerah dengan sistem kepegawaian berbasis 

kinerja”.  Selanjutnya, melalui analisis kebutuhan pegawai ternyata ditemukan 

hal-hal sebagai berikut : 

- Rekrutmen dan penempatan pegawai belum dilakukan secara optimal 

- Adanya kekurangsesuaian pegawai yang diterima dengan kebutuhan pegawai 

- Adanya ketidakcocokan dalam penempatan pegawai 

 

Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan dari tahap pengelolaan 

pendapatan daerah serta pengelolaan aset hasil dari belanja maupun perolehan 

lainnya yang syah.  Pengelolaan tersebut mencakup  penyusunan dan penentuan 

kebijaksaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas 
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Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten 

Lampung Timur. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, 

diharapkan sumber daya manusia sebagai pegawai DP2KAD akan menjadi faktor 

penunjang yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pokok dan 

fungsi sebagaimana tersebut di atas maupun pelayanan kepada masyarakat. 

Pegawai DP2AD dituntut untuk memiliki kualitas kerja dan kompetensi yang 

tinggi sehingga terwujud suatu pengelolaan keuangan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Pandangan awan selama ini yang selalu menganggap kenaikan pangkat adalah 

suatu hal mutlak menyebabkan tingkat motivasi PNS untuk berprestasi menjadi 

sangat rendah, anggapan ini menyebabkan sebagian besar PNS berfikir kenaikan 

pangkat adalah suatu hal yang sudah pasti akan diperoleh meskipun tanpa prestasi 

dan kompentensi yang memadai, cukup hanya menunggu periode empat tahunan 

maka kenaikan pangkat satu tingkat akan dicapai oleh PNS siapapun juga. 

Namun dari data yangdi peroleh pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah (DP2KAD) Lampung Timur didapati bahwa kenaikan pangkat reguler 

empat tahunan rutin didapati pada golongan pangkatan  Ia sampai dengan 

golongan pangkat III d. Sedangkan kenaikan pangkat reguler III d samapai dengan 

golongan IVa dan seterusnya agak jarang di dapati karena terbatasnya formasi 

Esselon III – Esselon II yang menjadi salah satu prasyarat bagi kenaikan pangkat 

dimaksud (data dan informasi 2010 – 2012) 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui  dan 

meneliti lebih lanjut faktor motivasi kerja dan kompensasi serta Korelasinya 
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terhadap kinerja pegawai DP2KAD Kabupaten Lampung Timur dengan 

mengambil judul “Hubungan Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini dimaksudkan untuk memfokuskan 

pembahasan suatu masalah.  Adapun perumusan masalah yang dimaksud adalah : 

1. Adakah Korelasi motivasi dengan kinerja pegawai DP2KAD Kabupaten 

Lampung Timur ? 

2. Adakah Korelasi kompensasi dengan kinerja pegawai DP2KAD Kabupaten 

Lampung Timur ? 

3. Adakah Korelasi motivasi dengan kompensasi pegawai DP2KAD Kabupaten 

Lampung Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukan di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui korelasi motivasi kerja dengan kinerja pegawai DP2KAD 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Mengetahui korelasi kompensasi dengan kinerja pegawai DP2KAD 

Kabupaten lampung Timur. 

3. Mengetahui korelasi antara motivasi dengan kompensasi pegawai DP2KAD 

Kabupaten Lampung Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi serta evaluasi 

terhadap DP2KAD Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kinerja 

pegawainya. 

2. Tesis ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak yang tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang relevan dengan topik penulisan 

penelitian ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kondisi umum manajemen kepegawaian terutama pegawai negeri sipil di 

Indonesia ditemukan hal-hal sebagai berikut : 

- Belum ada uraian tugas yang jelas dan terinci hingga level staf umum 

- Belum dilakukan analisis jabatan dan belum adanya kader/tenaga analisis 

jabatan 

- Masih terjadinya penempatan pegawai yang kurang proporsional dan tidak 

sesuai dengan pendidikan /pengalaman 

- Masih adanya kebijakan diklat yang kurang mendukung tupoksi (tidak ada 

perputaran dan terlalu sering/asal kirim) 

- Belum dilakukan analisis kebutuhan pegawai secara cermat, obyektif dan 

visioner 

- Sistem reward dan punishment yang belum optimal     

 

Kinerja pegawai merupakan kunci sukses organinasi/instansi. Kinerja merupakan 

sesuatu yang bersifat abstrak dan komplek. Penilaian kinerja merupakan sarana 
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pengendalian ke arah yang lebih baik. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa 

Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing 

prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi/instansi merupakan 

jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi/instansi yang telah 

ditetapkan.           

Kinerja menurut Mangkunegara (2000) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan faktor-faktor yang 

mempengeharui kinerja antara lain adalah : 

- Faktor kemampuan secara fisiologi  

Kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IO) dan 

kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

- Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai 

menjadi terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi 

mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja 

secara maksimal.  

 

Menurut Ambar Teguh Sulistyorini, (2003:223) kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 

kerjanya. 

 



 
 

7 

Malayu S.P Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tuas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. 

 

Menurut John Whitmore dalam Coaching for Performance  (1994:104) kinerja 

adalah pelaksanaan fungis-fungsi yang dituntut dari seseorang atau suatu 

perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan 

suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu 

untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi 

yang diemban suatu organisasi/instansi serta mengetahui dampak positif dan 

negatifnya dari suatu kebijaksanaan operasional 

 

Menurut Barry Cushway (2002:19) kinerja adalah menilai bagaimana seseorang 

telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. 

Menurut Veizal Rizal (2004:309) kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai perannya dalam perusahaan/instansi. 

 

Menurut Robert L. Mathias dan John H. Jackson terjemahan Jimmy Sadeli dan 

Bayu Prawira (2001:78) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa 

yang dillakukan atau tidak dilakukan karyawan. Dengan faktor-faktor yang 

mempengeharui kinerja individu tenaga kerja adalah : 

- Kemampuan mereka  

- Motivasi 

- Dukungan yang diterima 
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- Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

- Korelasi mereka dengan organisasi/instansi 

 

Mink (1993:76) mengemukan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja 

yang tinggi juga memiliki beberapa karekteristik, yaitu di antaranya : 

- Berorientasi pada prestasi 

- Memiliki rasa percaya diri 

- Berpengendalian diri 

- Kompetensi 

 

Menurut Gibson (1987) ada tiga faktor yang berKorelasi terhadap kinerja, yaitu: 

- Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja dan demografi seseorang 

- Faktor psikologi : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan 

kerja 

- Faktor organisasi/instansi : stuktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan dan sistem penghargaan     

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kualitas dan kuantitas dari sustu hasil kerja (output) individu maupun kelompok 

dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau 

kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.                           

 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah 

intensitas, arah dan ketekunan. 
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Dalam korelasi antara motivasi dan intensitas, intensitas terkait dengan seberapa 

giat seseorang berusaha. Tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja 

yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang 

menguntungkan organisasi/instansi. Sebailiknya elemen yang terakhir ketekunan 

merupakan ukuran seberapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. 

 

Salah satu teori motivasi yang terkenal adalah Frederick Herzberg (1923-

2000), adalah seorang ahli psikolog klinis dan dianggap sebagai salah satu 

pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi.  Herzberg 

memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator intrinsik dan 

bawa ketidakpuasan kerja berasal dari  ketidakberadaan faktor-faktor ekstrinsik 

(Hasibuan, 1990 : 177). Faktor-faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi :  

1. Upah 

2. Kondisi kerja Keamanan kerja 

3. Status 

4. Prosedur perusahaan 

5. Mutu penyeliaan 

6. Mutu korelasi interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan 

Keberadaan kondisi-kondisi ini terhadap kepuasan pegawai  tidak selalu 

memotivasi mereka. Tetapi ketidakberadaannya menyebabkan ketidakpuasan bagi 

karyawan, karena mereka perlu mempertahankan setidaknya suatu tingkat ”tidak 

ada kepuasan”. 

Sedangkan  kondisi intrinsik disebut ketidakpuasan,atau faktor hygiene. 

Faktor Intrinsik meliputi :  

1. Pencapaian prestasi 
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2. Pengakuan 

3. Tanggung Jawab 

4. Kemajuan 

5. Pekerjaan itu sendiri 

6. Kemungkinan berkembang 

 

Dengan alur pemikiran tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dapat 

digambarkan seperti pada gambar 1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Penelitian “Korelasi Motivasi dan 

Kompensasi dengan Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten 

Lampung Timur” 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat korelasi motivasi dengan kinerja pegawai DP2KAD Kabupaten 

Lampung Timur 

R1 

R3 

R2 

MOTIVASI (X1) 

KOMPENSASI(X2) 

KINERJA (Y) 
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2. Terdapat korelasi kompensasi dengan kinerja pegawai DP2KAD 

Kabupaten Lampung Timur 

3. Terdapat korelasi kompensasi dengan motivasi pegawai DP2KAD 

Kabupaten Lampung Timur 

 

 


