
BAB I. 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat sentral dalam 

pembangunan nasional, termasuk dalam menghadapi tantangan 

globalisasi. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia. Sasaran pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan 

globalisasi adalah terciptanya sumberdaya manusia dan kualitas 

masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera, 

lahir dan batin. 

Peningkatan kualitas manusia sebagai pelaksana pembangunan, 

atau yang sering dikatakan sebagai pengembangan sumberdaya 

manusia, pada dasamya dapat dilakukan mulai dari pendidikan dan 

latihan kerja serta pengembangan di tempat keja dan lingkungan 

masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan di bidang pendidikan formal 

dan latihan kerja serta pengembangan di tempat kerja sangat penting 

bukan saja untuk meningkatkan kualitas manusia untuk menunjang 

pembangunan akan tetapi juga secara langsung akan meningkatkan 

setiap individu. 

Dalam mencapai kualitas sumberdaya manusia pegawai di Dinas 

Pertamanan Propinsi DKI Jakarta sangat tergantung pada pemerataan 

kesempatan bagi setiap pegawai untuk memperoleh pendidikan dan 

latihan serta kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri. 
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Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Dinas 

Teknis, terbentuk pada tahun 1970, dikuatkan dengan Peraturan Daerah 

DKI Jakarta No. 7 Tahun 1997, terakhir disempurnakan dengan Peraturan 

daerah No. 3 Tahun 2001. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi 

dengan ditandainya persaingan yang semakin kompetitif, Dinas 

Pertamanan Propinsi DKI Jakarta dituntut untuk mengoptimalkan 

sumberdaya manusia yang ada. 

Kajian sumberdaya manusia merupakan kebutuhan yang penting 

dan mendesak bagi Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta. Sumberdaya 

manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan organisasi, dan sumberdaya manusia yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi merupakan penggerak sumber daya yang lain, 

seperti anggaran, peralatan dan mekanisme kerja. Di samping itu, 

keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas 

sumberdaya manusia yang dimiliki. Untuk itu diperlukan sistem 

pengelolaan yang baik, mulai dari proses penarikan (rekrutasi), pelatihan, 

penempatan, pengembangan sampai dengan berakhirnya karir yang 

bersangkutan (puma tugas). Adapun salah satu faktor penting dan diduga 

sangat berpengaruh terhadap produktivitas adalah motivasi. 

Motivasi itu sendri berdasakan pemahaman umum merupakan 

suatu dorongan yang ditujukan pada sumberdaya manusia untuk bekerja 

lebih baik dan giat serta agar dapat mencapai hasil yang optimal. Motivasi 

menjadi sangat penting karena pimpinan memberikan tugas kepada 
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bawahan mengenai pekerjaan dengan harapan agar dapat dilaksanakan 

dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Organisasi tidak saja mengharapkan sumber daya manusia yang 

dimiliki itu terampil, tetapi juga dapat bekerja dengan giat dan dapat 

mencapai hasil yang ditentukan oleh organisasi. Kemampuan dan 

kecakapan serta keterampilan tidak berarti jika sumber daya manusia 

tersebut tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi. 

Motivasi kerja dipengaruhi oleh faktor motivator, sedangkan disiplin 

akan ditentukan oleh motivasi kerja dan motivasi kerja akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas. Dengan demikian untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi diperlukan motivasi kerja yang baik. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan produktivitas, peranan dari motivasi sumberdaya 

manusia merupakan faktor yang menentukan. Produktivitas juga 

dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan, gizi, peralatan kerja, kondisi 

ekonomi dan lain-lain. 

Sumberdaya manusia harus dikelola dengan baik dan dilakukan 

pendekatan secara manusiawi karena pada dasarnya manusia itu 

mempunyai harga diri, emosi, kepribadian dan lain sebagainya. Pimpinan 

harus dapat memberikan dorongan motivasi yang tepat dan sumberdaya 

manusia harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya sehingga 

mereka akan merasa dihargai dalam bekeja yang lebih baik. 
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B. Perumusan Masalah 

Perkernbangan aktivitas Dinas Pertarnanan Propinsi DKI Jakarta 

selarna ini tidak terlepas dari kernarnpuan pirnpinan organisasi untuk 

rnengelola surnberdaya manusia yang dimiliki. Untuk rnengatasi tantangan 

berupa persaingan yang sernakin tajarn di rnasa yang akan datang dan 

untuk rnendukung tujuan organisasi, maka diperlukan sumberdaya 

rnanusia yang berkualitas. 

Kondisi surnberdaya rnanusia yang dirniliki oleh Dinas Pertarnanan 

Propinsi DKI Jakarta saat ini dinilai kurang rnendukung dan masih perlu 

ditingkatkan lagi. Hal ini ditandai antara lain : 

1. Produktivitas kerja khususnya di Sub DinaslBagian belurn optimal, ha1 

ini ditandai dengan belurn optirnalnya hasil kerja pegawai dalarn 

rnenjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

2. Tingkat kehadiran dan pulang kerja pegawai yang tidak sesuai dengan 

ketentuan. 

3. Penarnbahan pegawai baru tidak rnarnpu rneningkatkan hasil kerja 

pegawai, sehingga masih terjadinya indikasi yang mengisyaratkan 

adanya berbagai pekerjaan yang terbengkalai. 

4. Berdasarkan hasil pengarnatan awal, kondisi lain juga tidak 

mendukung, yaitu hubungan kerja antara atasan dan bawahan, 

rnaupun antar ternan sejawat yang kurang harrnonis. 

5. Selain itu, peran pirnpinan dalarn mernberikan rnotivasi kepada 

pegawai dirasakan rnasih belum optimal. 
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Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi tersebut, jika tidak 

dicarikan jalan keluarnya atau dilakukan upaya pembenahannya akan 

menyebabkan produktivitas kerja pegawai di lingkungan organisasi Dinas 

Pertamanan Propinsi DKI Jakarta cenderung akan semakin menurun. 

Selain permasalahan tersebut, di sisi lain pihak Dinas Pertamanan 

Propinsi DKI Jakarta pada dasarnya telah memiliki peralatan kerja, bahan 

baku maupun teknologi digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas 

dan fungsi di lingkungan organisasi relatif cukup memadai. 

Berdasarkan ha1 tersebut di atas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan berkaitan dengan produktivitas dan motivasi kerja pegawai 

yang terdapat di lingkungan Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi produktivitas dan motivasi kerja pegawai di 

lingkungan Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta saat ini ?, 

2. Faktor-faktor motivasi kerja apa saja yang berhubungan dengan 

produktivitas pegawai dalam menjalankan aktivitas di organisasi Dinas 

Pertamanan Propinsi DKI Jakarta ?, 

3. Upaya apa saja yang perlu dilakukan berkaitan dengan motivasi kerja 

pegawainya, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada 

akhirnya dapat mendorong tercapainya berbagai tujuan organisasi ?. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara khusus 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Untuk lebih jelasnya, beberapa 
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tujuan penelitian yang dimaksud tersebut secara rinci disajikan pada 

bagian berikut ini. 

1. Menganalisis kondisi produktivitas dan motivasi kerja pegawai di 

lingkungan Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta saat ini. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor motivasi kerja yang berhubungan dengan 

produktivitas pegawai dalam menjalankan aktivitas di organisasi Dinas 

Pertamanan Propinsi DKI Jakarta, 

3. Memformulasikan berbagai upaya yang perlu dilakukan berkaitan 

dengan motivasi kerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja 

pegawainya dalam menjalankan aktivitasnya dalam organisasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pimpinan Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta dalam memotivasi 

pegawai dan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk peningkatan 

produktivitas kerja. Bagi dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pembanding bagi penelitian-peneltian sejenis 

lainnya, terutama yang meneliti di lingkungan organisasi publik. Selain itu, 

penelitian diharapkan dapat memicu keinginan penulis untuk selalu 

memperdalam ilmu, khususnya di bidang manajemen sumberdaya 

manusia. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat permasalahan-permasillahan yang terkait dengan 

produktivitas kerja di Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta sangat luas 
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dan kompleks, maka penelitian ini dibatasi hanya mengkaji aspek-aspek 

rnotivasi beserta faktor-faktor pembentuk motivasi sebagai faktor 

pengaruh terhadap produktivitas pegawai di lingkungan Dinas 

Pertamanan Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini secara khusus 

juga hanya untuk melakukan kajian tentang korelasi atau hubungan antara 

rnotivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai Dinas Pertamanan 

Propinsi DKI Jakarta. 
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