
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Esensi pemerintah dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, karena pada hakekatnya pemerintah adalah “public service” 

pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tapi untuk melayani masyarakat. 

Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat prima dan 

berkualitas, yaitu pelayanan yang profesional, efektif, efisien, transfaran, terbuka, 

tepat waktu, responsif, adaptif dan lain sebagainya, dengan kata lain pemerintah 

sebagai pelayan publik dituntut untuk “berkinerja” dengan baik sehingga mampu 

menghasilkan jasa yang benar-benar prima dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Fungsi ideal dari pelaksanaan tugas pegawai khususnya bidang 

pemerintahan dalam unit adalah fungsi “pelayanan”, maka orientasi organisasi 

harus berfokus pada pelanggan. Maka konteks seharusnya adalah bahwa arah 

pelaksanaan tugas pegawai adalah memberikan pelayanan pada pelanggan yang 

berkualitas, baik internal maupun exsternal. Hal tersebut sesuai pendapat 

Kumorotomo (2001: 128) menyatakan bahwa keberadaan aparatur birokrasi 

pemerintah menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi yakni sebagai pelayan 

masyarakat (public service), maka seyogyanya aparatur pemerintah dituntut agar 

mampu memberi pelayanan yang terbaik dan prima  (excellent service).   
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Keberhasilan organisasi pemeritah sangat ditentukan oleh kualitas SDM atau 

pegawai yang bekerja didalamnya.. Pegawai merupakan aparatur negara serta 

merupakan ujung tombak yang memegang peranan penting sebagai alat untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan dari instansi yang menaunginya atau tempat 

pegawai tersebut bekerja. Tercapainya tujuan instansi/organisasi tidak hanya 

tergantung pada peralatan modern, tetapi tergantung pada manusia yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Manusia di dalam suatu organisasi juga 

dipandang sebagai sumber daya atau penggerak, hal ini merupakan suatu 

penandasan kembali terhadap falsafah  man behind the gun, roda organisasi sangat 

tergantung pada perilaku-perilaku manusia yang bekerja di dalamnya.  

Melihat pentingnya aparatur pemerintah sebagai sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aparatur 

pemerintah adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada 

organisasi atau instansi dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. 

Hal ini sesuai pendapat Soekidjo (2001: 33) sebuah instansi harus didukung 

sumber daya manusia yang cakap karena sumber daya manusia sangat berperan 

dalam menjalankan usaha atau kegiatan di dalam instansi tersebut. 

Permasalahannya sekarang, menurut Maryoto (2009: 23) jumlah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Indonesia disinyalir terlalu over, namun sektor publik tetap 

saja tidak terlayani dengan baik. Menurut Depdagri Pelayanan Publik di kantor 

pemerintahan di Indonesia masih terbilang buruk. Berdasarkan survei yang 

dilakukan Bank Dunia dari 157 negara, Indonesia berada di urutan 135 dalam 

kinerja pegawai publiknya (http://www.depdagri.go.id) 

 

http://www.depdagri.go.id/
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Sorotan tajam tentang kinerja pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik akhir-akhir ini menjadi wacana yang aktual. Hal ini disinyalir karena 

rendahnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik. 

Rendahnya mutu pelayanan dalam organisasi pemerintah bukan menjadi rahasia 

lagi, tidak jarang masyarakat sering dibuat kecewa dengan kinerja penyelenggara 

pelayanan publik yang buruk, kinerja pegawai publik masih diwarnai oleh 

pelayanan yang sulit untuk diakses, masyarakat selalu dihadapkan pada birokrasi 

yang cenderung dipersulit, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas 

terjadinya praktek pungutan liar (pungli), ketidakpastian   waktu  pelayanan, di 

samping itu ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di 

mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. 

Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah 

mendapatkan segala yang diinginkan. fakta ini menunjukkan indikator rendahnya 

kinerja pegawai publik di Indonesia. 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan satuan kerja yang 

salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menjalankan fungsi pelayanan 

terhadap masyarakat. Adapun jenis-jenis pelayanan yang selama ini dilaksanakan 

oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung meliputi :a) Pelayanan jasa 

Pengujian Kendaraan Bermotor, b) Pelayanan jasa terminal, c) Pelayanan jasa 

perparkiran, d) Pelayanan jasa izin trayek dan insidentil dan e) Pelayanan jasa 

perhubungan laut. 
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Berdasarkan hasil penelitian  berkenaan dengan kinerja pelayanan aparatur 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dinilai masih belum maksimal 

melakukan  pelayanan  yang baik.  

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan 

No Program % 

Target 

% 

Capaian 

1 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas 

angkutan dan pengembangan sarana dan 

prasarana jasa angkutan 

100% 80% 

2 Kegiatan Uji Kelayakan; Sarana Transportasi 

guna Keselamatan Penumpang 

100% 90% 

3 Koordinasi dalam Pembangunan prasarana dan 

fasilitas perhubungan 

100% 80% 

4 Perencanaan pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 

100% 90% 

5 Pengendalian Disiplin Operasi Angkutan Umum 

di Jalan Raya 

100% 85% 

6 Penciptaan Keamanan dan kenyamanan 

penumpang di lingkungan terminal 

100% 80% 

7 Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor 100% 90% 

8 Peningkatan Kelayakan Pengoperasian 

Kendaraan Bermotor 

100% 85% 

9 Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 100% 90% 

Sumber : Lakip Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 9 

(sembilan) program kegiatan, yang diantaranya 7 item  mengenai motivasi 

maupun 2 item yakni item no 4 dan 5 yang termasuk klasifikasi Gaya 

Kepemimpinan  belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal btersebut 

menunjukkan indikasi rendahnya kinerja pada  Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung. 

Selain fakta diatas, indikasi yang menunjukkan rendahnya kinerja pegawai 

seperti adalah fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi  berikut disajikan 
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gambaran kinerja pegawai berdasarkan indikator kehadiran selama tahun 3 tahun 

terakhir sebagai berikut : 

Tabel 2  Kinerja berdasarkan indikator kehadiran pegawai tahun 2012-2014 

No Keterangan 
Tahun 

2012 2013 2014 

1 Kehadiran 81% 78% 75% 

Sumber :  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2015 

Tabel 2 di atas menunjukkan tingkat semangat kerja pegawai selama 3 tahun 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung. Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja pegawai belum 

optimal dilihat dari tingkat absensi belum 100%, dimana pada tahun 2012 tingkat 

kehadiran sebesar 81%, tahun 2013 tingkat kehadiran sebesar 78% dan pada tahun 

2014 mencapai 75%. Berdasarkan observasi penulis indikasi terkuat yang 

menyebabkan rendahnya ketidakhadiran pegawai adalah kurang efektifnya gaya 

kepemimpinan dan rendahnya pemberian motivasi terhadap pegawai. 

Faktor yang tidak bisa diabaikan dalam meningkatkan kinerja pegawai 

adalah “motivasi  kerja”. Hal ini sesuai pendapat Hasibuan (2006: 33) seorang 

pegawai akan menghasilkan kinerja yang tinggi jika ia, termotivasi dalam bekerja. 

Oleh karena itulah tidak heran jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Berdasarkan observasi 

penulis  motivasi yang diberikan kepada pegawai kurang optimal, misalnya 

tunjangan yang diberikan kepada pegawai dirasa kurang mampu meningkatkan 

kesejahteraan pegawai, kurangnya  penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, 

artinya atasan perlu meningkatkan untuk  memberikan penghargaan terutama 

bagi pegawai yang berprestasi dan bekerja maksimal. 
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Selain itu pengembangan karir pegawai kurang diperhatikan, misalnya saja 

budaya pengembangan SDM dalam rangka meningkat kan motivasi, inovasi, 

kreatifitas pegawai dalam bekerja belum membudaya.  

 
Selain faktor motivasi, gaya kepemimpinan tidak bisa diabaikan dalam 

rangka meningkatkan kinerja pegawai, hal tersebut sesuai pendapat Sinungan 

(2007: 13) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang termasuk di dalam 

lingkungan organisasi merupakan faktor potensi dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. Demikian halnya dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

dengan adanya gaya kepemimpinan yang efektif diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja pegawai. Namun permasalahannya sekarang  gaya 

kepemimpinan yang diterapkan atasan harusnya lebih  efektif, apalagi kalau 

atasan kurang lebih banyak melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan-

keputusan yang strategik, Masih perlu dittingkatkan  frekuensi pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi antar bidang, demikian pula perlunya peningkatan   evaluasi yang 

dilakukan oleh pimpinan baik secara menyeluruh maupun sektoral di tiap-tiap 

bidang atau unit kerja. Dan Pimpinan belum maksimal  memberikan instruksi, 

bimbingan kepada pegawai dalam menyelesaikan tugas kantor. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :“Pengaruh 

Motivasi  Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung” 
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B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang masalah 

maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja yang diberikan kepada pegawai kurang optimal, misalnya 

tunjangan yang diberikan kepada pegawai dirasa kurang mampu 

meningkatkan kesejahteraan pegawai, kurangnya  penghargaan bagi pegawai  

yang berprestasi.  

2. Gaya kepemimpinan yang diterapkan belum dilaksanakan secara efektif dan 

efisien, karena belum maksimalnya atasan melibatkan pegawai dalam 

pengambilan keputusan-keputusan yang strategik, rendahnya frekuensi 

pelaksanaan rapat-rapat koordinasi antar bidang, kurang rutinnya evaluasi 

yang dilakukan oleh pimpinan baik secara menyeluruh maupun sektoral di 

tiap-tiap bidang atau unit kerja, atasan kurang memberikan instruksi, 

bimbingan kepada pegawai dalam menyelesaikan tugas kantor 

3. Kinerja pegawai diindikasikan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 

berdasarkan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 

2014, masih ditemukan realisasi 9 (sembilan) program kegiatan yang belum 

mencapai target 100% atau belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 

tingkat presensi pegawai masih tinggi, disiplin  kerja pegawai masih rendah, 

dimana pada tahun 2012 tingkat kehadira pegawai sebesar 81%, tahun 2013 

tingkat kehadiran sebesar 78% dan pada tahun 2014 mencapai 75%.  
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C. Perumusan Masalah 

 
Bedasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan ke dalam masalah: 

1. Apakah motivasi  kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung? 

3. Apakah motivasi kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung? 

D.     Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung. 

2. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

3. Pengaruh motivasi kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai berikut: 

1. Secara toeritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis, selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut. 
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2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, agar dapat melaksanakan fungsi-

fungsinya secara optimal, terutama dalam melaksanakan fungsi pelayanan, 

untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai  

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademisi dan mendapat gelar S2 di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Pasca Sarjana Magister 

Manajemen Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


