
1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan produksi guna meningkatkan penyediaan pangan tahun 

2002 di Propinsi Riau, dilaksanakan melalui dua program, yaitu Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Agribisnis. 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan meningkatkan 

ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jumlah dan kualitas yang 

memadai serta tersedianya sepanjang waktu. Melalui peningkatan 

produksi, produktivitas serta pengembangan produk olahan. Selanjutnya 

Program Pengembangan Agribisnis bertujuan mendorong berkembangnya 

usaha pertanian dengan wawasan agribisnis yang mampu menghasilkan 

produk pertanian dan industri pertanian primer yang berdaya saing, 

menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan, tenaga kerja 

pertanian, pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan para petani dan produsen serta mendukung 

pertumbuhan pendapatan nasional. 

Balai Benih Induk Hortikultura, sebagai Unit Pelaksana Teknis serta 

lnstitusi Perbenihan Daerah, dituntut peran aktifnya dalam menunjang 

pencapaian kedua program di atas. Hal ini dilakukan melalui perbanyakan 

bibit buah-buahan yang berkualitas dan sebagai sumber informasi 

teknologi, khususnya dibidang pengembangan hortikultura. 
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Sejalan dengan peningkatan produksi pada kedua program di atas, 

sasaran Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Propinsi Riau tahun 

2002 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel.1 Sasaran Produksi Tanaman Pangan Propinsi Riau Tahun 2002. 

Berdasarkan sasaran produksi di atas khususnya dalam penyediaan 

benihlbibit komoditi buah-buahan dalam jumlah yang cukup, varietas yang 

bermutu, harga yang terjangkau, maka Balai Benih lnduk Hortikultura 

diharapkan mampu merespon serta menyediakan bibit-bibit tersebut. Hal 

ini dilakukan sekaligus untuk dapat mengantisipasi adanya bibit 

hortikultura yang tidak dapat dipastikan asal usulnya, sehingga 

masyarakat pengguna tidak mengalami kekecewaan yang disebabkan 

mutu hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran gizi masyarakat serta 

tumbuhnya agroindustri dan pertambahan penduduk, dewasa ini 

permintaan akan benih dan bibit hortikultura cenderung meningkat yang 

ditandai dengan meningkatnya pula akan hasil tanaman hortikultura 
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seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Dengan demikian salah 

satu kebijakan pemerintah di bidang perbenihan tanaman hortikultura 

untuk menghindari penggunaan benihlbibit yang tidak jelas asal-usulnya 

adalah menyediakan benih bermutu yang dihasilkan dari varietaslklon 

unggul, sesuai dengan prinsip tepat jenis, varietas, jumlah, lokasi, waktu 

dan harga, (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1996). 

Pada saat ini sumber daya manusia Balai Benih lnduk Hortikultura 

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masih terlihat belum maksimal, 

sehingga produksi benihlbibit tanaman hortikultura yang dihasilkan belum 

memadai terutama dari segi jurnlah. Untuk lebih jelasnya gambaran 

produksi Balai Benih lnduk Hortikultura dalam penyaluran bibit dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel.2 Penyaluran Bibitlbatang Produksi Balai Benih lnduk Hortikultura 

Adanya permasalahan di atas, disebabkan masih rendahnya kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola serta menjalankan 

tugas, fungsi secara efektif dan efisien. Namun rendahnya kualitas 

sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas kerja yang 

diharapkan, selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

masih rendahnya motivasi kerja pegawai. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Surnber: Balai Benih lnduk Hortikultura (2001) 

Rambutan 

Durian 

Anggrek 

Manggis 

661 

721 

10 

164 

1151 ' 

667 

20 

0 
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Upaya Balai Benih lnduk Hortikultura dalam melaksakan tugas dan 

fungsinya ke depan perlu persiapan dan perencanaan disegala aspek, 

terutama aspek sumber daya manusia yang dititik beratkan pada 

peningkatan motivasi kerja pegawai. Dengan demikian tujuan dan sasaran 

organisasi akan mudah dicapai. 

Sejauh ini memang kajian mengenai motivasi kerja pegawai belum 

pernah dilakukan, sehingga tidak diketahui faktor-faktor apa yang 

menyebabkan rendahnya motivasi kerja pegawai tersebut, baik yang 

berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer. Melalui kajian 

motivasi ini diharapkan pada masa yang akan datang Balai Benih lnduk 

Hortikultura sebagai sumber benihlbibit dapat lebih mengacu pada enam 

tepat (tepat jenis, varietas, jumlah, lokasi, waktu dan harga) terutama dari 

segi jumlah dapat ditingkatkan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan indikasi masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi persepsi pegawai dapat 

mempengaruhi motivasi kerja 

2. Faktor-faktor apa yang dapat membedakan pengaruh motivasi kerja 

pegawai negeri sipil dan pegawai honorer 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam peningkatan motivasi kerja 

pegawai sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah menemukan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan cara: 

1. Mengidentifikasi persepsi pegawai terhadap faktor-faktor motivasi 

yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai. 

2. Melihat perbedaan keragaan faktor-faktor motivasi kerja pada 

kelompok pegawai negeri sipil dan pegawai honorer. 

3. Menentukan upaya yang dapat meningkatkan motivasi kerja 

pegawai dalam bentuk alternatif pemecahan masalah kepada pihak 

Balai Benih lnduk Hortikultura dalam upaya peningkatan 

produktivitas kerja pegawai. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Balai Benih 

lnduk Hortikultura dan menjadi bahan pertimbangan dalam ha1 

meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Balai Benih lnduk 

Hortikultura Padang Marpoyan Propinsi Riau. Penelitian ini hanya 

mernbahas faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi pegawai negeri 

sipil dan pegawai honor tanpa membedakan keragaan responden, 

sehingga lebih mudah memberikan fokus perhatian terhadap faktor-faktor 

yang diteliti antara pegawai negeri sipil dan pegawai honorer untuk 
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meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam upaya meningkatkan 

produktivitas sumber daya manusia. 
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