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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pelaksanaan kegiatan di setiap organisasi, salah satunya adalah organisasi sektor 

publik yaitu pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan yang baik                    

(good governance) terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, memerlukan 

dukungan kesiapan dari sumber daya manusianya (SDM) sebagai aparatur 

pemerintahan. 

Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan organisasi sektor publik 

menghendaki organisasi tersebut untuk melakukan pengembangan sumber daya 

manusia secara proaktif agar tidak terjadi keusangan pada kemampuan pegawai, 

serta untuk meningkatkan produktivitas, dimana dinyatakan bahwa motivasi dan 

kepuasan kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan 

keunggulan bersaing di lingkungan organisasi yang terus berubah sesuai dengan 

kemajuan jaman. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai berbagai 

aspek, seperti perencanaan pelatihan, pengelolaan karir, dan pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dasar pegawai untuk meningkatkan loyalitas sumber daya 

manusia terhadap organisasi. 

Daya saing yang tinggi dalam mempertahankan dan mengembangkan suatu 

usaha di era globalisasi saat ini, tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan bisnis 

tetapi juga kalangan birokrat dalam hal ini pegawai pemerintahan daerah. 

Masyarakat kini semakin kritis dan berani menuntut haknya dalam memperoleh 

pelayanan prima dari pegawai pemerintahan daerah. Dengan demikian, pegawai 

pemerintahan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya, yakni dengan bekerja 

secara profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 

Reformasi yang terjadi di Indonesia menghasilkan beberapa keputusan 

penting yang membawa dampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan. 

Keputusan penting tersebut, antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan potensi wilayahnya 

sendiri atau yang lebih sering dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah 
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adalah bagaimana kemampuan pemerintahan daerah mewadahi aktivitas 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dilihat dari sumber daya 

manusia aparatur pemerintahnya. Banyak daerah yang mengakui bahwa 

kemampuan sumber daya aparaturnya masih perlu ditingkatkan (Dwiyanto, 2003). 

Dampak dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut dirasakan pula oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Toraja Utara. Aparatur 

pemerintahan di DISBUDPAR terbagi menjadi dua kelompok pegawai, yaitu 

pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer (Non PNS). Saat ini, 

DISBUDPAR memperkerjakan 24 PNS dan 38 Non PNS sesuai dengan 

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

Nomor 263.a/Disbudpar/VII/2011. Pegawai PNS adalah pegawai tetap dan Non 

PNS, sebagian besar berupa tenaga operasional pada setiap bidang dan seksi yang 

ada di DISBUDPAR.  

Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten 

Tana Toraja, yang juga berdampak pada pemecahan pemerintahan dan pelayanan 

publik antara Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten 

Toraja Utara memiliki Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTW) 

yang paling besar dan unggul dari pada Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten 

Toraja Utara merupakan daerah termuda di Sulawesi Selatan yang mempunyai 

enam desa wisata unggulan. Keenam desa wisata tersebut adalah Kolo-kolo, 

Papalean palatokke, Limbong, Marimbunan Tikala, Desa Sangbua dan Nonongan. 

Salah satu obyek daya tarik wisata Toraja Utara berupa keunikan dan keaslian 

budaya tradisional bernuansa religius seperti upacara kematian (Rambu solo’), 

kuburan dalam goa alam (Liang lo’ko’), rumah tradisional dengan atapnya yang 

melengkung (Tongkonan), ukiran yang cantik dengan warna yang alami, yang 

merupakan peninggalan sejarah/budaya, serta obyek potensi alam seperti 

panorama alam Ko’lan Go’yang, dan Batutumonga. Dalam menunjang pariwisata 

daerah DISBUDPAR bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam bidang 

sarana dan prasarana pariwisata untuk mengembangan potensi daerah dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Toraja merupakan daerah tujuan wisata favorit 

ke dua setelah Bali, yang juga memiliki peluang besar untuk menjadi ikon 

pariwisata nasional bila dikelola dengan baik (Bonggasilomba, 2011). 
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Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintahan daerah dalam 

pengelolaan daerah dan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah harus 

memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang 

lebih baik. Salah satu implementasi pembangunan dalam meningkatkan pelayanan 

prima yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer          

(Non PNS) dengan mewujudkan visi yang dimiliki DISBUDPAR Kabupaten 

Toraja Utara, yaitu “Terwujudnya Daerah Wisata Budaya Dengan Kreatifitas 

Pengelolaan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk itu, 

DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara dalam hal kepegawaian dituntut untuk 

lebih kreatif dalam melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai kinerja yang 

optimal sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. 

Dalam hal pencapaian kinerja yang telah dilakukan DISBUDPAR 

Kabupaten Toraja Utara, selama ini belum pernah dilakukan penilaian kinerja 

yang dilihat dari sudut pandang motivasi PNS dan Non PNS dengan ditingkatkan 

melalui kepuasan kerja yang diberikan oleh DISBUDPAR. Penilaian kinerja 

merupakan salah satu faktor yang penting bagi manajemen SDM untuk mengelola 

hasilnya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan 

organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara 

optimal. Hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan rencana sasaran strategis 

2010–2016 DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara, yaitu terwujudnya 

ketatalaksanaan aparatur yang memiliki etos kerja yang tinggi guna mewujudkan 

pelayanan publik yang prima dan meningkatkan pengembangan sumber daya 

manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan. 

DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu dinas yang 

berperan terhadap kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan kontribusi 

konservasi sumberdaya alam dan budaya yang sangat penting, sehingga kinerja 

dari DISBUDPAR akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan 

daerah terutama dalam otonomi daerah. Menurut Mangkunegara (2001), 

manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu 

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). 

Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal             
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di dalam lingkup kerja PNS dan Non PNS untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pengembangan individu setiap pegawai.  

Penilaian kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk menilai 

keberhasilan pegawainya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Johnson dan Kaplan (1991) dalam McAdam et. al (2002), menyatakan 

bahwa rentang pengukuran yang digunakan dalam organisasi sektor publik harus 

mencakup finansial dan nonfinansial. Keberhasilan yang dicapai ini akan 

menghasilkan suatu kepuasan kerja yang berpengaruh pada hasil kerja. Suatu 

kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan 

kemampuan. Kinerja individu sendiri dipengaruhi oleh motivasi dan kepuasan 

kerja. 

Untuk mencapai kinerja yang maksimal dari DISBUDPAR Kabupaten 

Toraja Utara kedepannya, maka perlu dilakukan penilaian terhadap motivasi dan  

kepuasan kerja para pegawai baik PNS maupun Non PNS yang ada di 

DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara, sehingga dengan penilaian ini dapat 

dilihat kinerja pegawai DISBUDPAR dan menjadi masukan untuk mempercepat 

sasaran rencana strategis dari DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara 

Pegawai yang termotivasi dalam bekerja, adalah pegawai yang bekerja 

dengan rasa tenang dan kepuasan kerja yang baik akan memperbesar 

kemungkinan tercapainya kinerja yang tinggi pula. Motivasi, kepuasan kerja, dan 

kinerja pegawai merupakan indikator-indikator yang saling berhubungan dan 

merupakan unsur yang penting karena sangat berpengaruh pada perilaku setiap 

individu dalam suatu organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, hal tersebut 

menarik untuk menganalisis hubungan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja PNS 

dan Non PNS di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara dilandaskan pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Tujuan dilakukan pemekaran wilayah 

Toraja ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam 
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pemanfaatan potensi daerah. Meskipun Kabupaten Toraja Utara merupakan 

daerah pemekaran baru namun hampir semua obyek wisata Toraja berada             

di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini merupakan peluang bagi Kabupaten Toraja 

Utara untuk meningkatkan daerah-daerah wisatanya agar lebih dikenal oleh 

wisatawan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peran Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Toraja Utara. Adapun 

peran dari DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara adalah melakukan 

penyelenggaraan pembangunan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata serta 

melakukan kerja sama dengan stakeholder lainnya (sarana dan pariwisata wisata). 

Pegawai DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu 

faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan bidang kebudayaan dan 

pariwisata daerah tersebut. Dari segi kepegawaian, kinerja pegawai DISBUDPAR 

memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai motor dan penggerak 

dalam aktifitas pelaksanaan rencana strategis DISBUDPAR Kabupaten Toraja 

Utara. Jumlah keseluruhan pegawai berdasarkan status kerja dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 Jumlah kepegawaian DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 

Status Jumlah 
PNS 24 

Non PNS 38 
Total 62 

  Sumber: Rencana Strategis (RENSTRA), 2010 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai Non PNS lebih besar 

dari pada PNS, hal ini dikarenakan DISBUDPAR membutuhkan pekerja yang 

dapat membantu pekerjaan PNS dalam mencapai sasaran kinerja. Hal ini juga 

disebabkan karena saat ini pemerintah memberlakukan peraturan tentang 

moratorium yaitu penundaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang berlaku 

dari tahun 2011 - 2013. DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara aktif dalam 

pelayanan pada tahun 2010 dan masih membutuhkan staf untuk menempati 

jabatan atau posisi yang belum terisi.  

PNS menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah pegawai yang 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan       
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Non PNS adalah pegawai yang belum diangkat sebagai pegawai tetap tetapi 

memiliki honor setiap bulannya. PNS dan Non PNS mempunyai peran dan fungsi 

yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka daripada itu 

pemerintahan Kabupaten Toraja Utara beserta dinas perlu memberdayakan       

Non PNS melalui peningkatkan mutu dan profesionalisme pegawai agar menjadi 

optimal dalam menjalankan perannya, dalam rangka meningkatkan obyek daerah 

wisata yang mereka miliki melalui kegiatan/program DISBUDPAR.  

 Pada dasarnya, upaya memberdayakan pegawai baik PNS dan Non PNS 

menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

juga Dinas. PNS diangkat menjadi pegawai dengan menerima Surat Keputusan 

(SK), begitu juga dengan Non PNS yang menerima SK honorer sehingga tidak 

ada perbedaan peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan 

kebudayaan dan kepariwisataan, namun realitanya mereka mempunyai perbedaan 

dalam berbagai hal antara lain dalam hal akses, peluang, kesempatan dalam 

mengembangkan profesinya, gaji atau pendapatan yang mereka terima, maupun 

jaminan sosial hari tuanya. Akibat dari perbedaan itu, maka Non PNS menuntut 

kesamaan hak dalam gaji maupun jaminan hari tua, maupun keinginan untuk bisa 

diangkat menjadi PNS karena menurut Non PNS hidup mereka akan lebih 

terjamin kesejahteraannya jika mereka diangkat menjadi PNS. 

Harapan-harapan para Non PNS untuk mendapatkan pengakuan dan 

kesetaraan dengan apa yang diperoleh oleh PNS memang cukup beralasan karena 

faktanya bahwa pada umumnya kesempatan akses Non PNS dalam meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme misalnya melalui pendidikan formal, pendidikan 

dan latihan (DIKLAT), maupun kegiatan-kegiatan penataran atau bimbingan 

teknis yang diselenggarakan oleh instansi terkait maupun kementrian lebih  kecil 

(kuotanya lebih sedikit)  dibandingkan dengan yang dimiliki oleh PNS. Begitu 

juga pendapatan gaji maupun jaminan sosial yang diterima oleh Non PNS jauh 

lebih kecil dibandingkan apa yang diterima oleh PNS. 

Penilaian kinerja sangat penting karena dapat meningkatkan potensi 

pegawai di DISBUDPAR yang dapat memberikan feedback bagi pegawai dan 

urusan kepegawaian yaitu: pertimbangan penentuan sistem reward, pertimbangan 

promosi, rotasi pegawai dan sumber informasi tentang kebutuhan pelatihan dan 
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pengembangan pegawai. Pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program perlu 

dilakukan agar organisasi tidak melakukan kesalahan yang sama di periode 

berikutnya.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan 

cerminan prestasi dari kinerja pegawai baik PNS dan Non PNS, serta evaluasi 

terhadap berbagai program kerja pada tahun 2010, sebagai perwujudan kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari 

pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. LAKIP 2010 merupakan laporan yang pertama bagi 

DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara setelah dilakukan pemekaran. LAKIP 

memiliki dua fungsi utama yaitu laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan 

sasaran bagi DISBUDPAR untuk mencapai pertanggungjawaban kinerja kepada 

seluruh stakeholders (Bupati, Instansi Pemerintah Daerah, pelaku/industri 

kebudayaan dan pariwisata) dan sebagai sumber informasi bagi DISBUDPAR 

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.  

Berdasarkan program kinerja pegawai PNS dan Non PNS, secara 

keseluruhan telah mencapai tingkat output maupun outcome sebesar 86% dan 

dapat dikatakan sudah efisien, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum 

sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Program-program 

yang mengalami hambatan dan tidak dapat berjalan sesuai sasaran yang telah 

ditetapkan dapaat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Pengukuran kinerja tahunan (Tahun 2010). 

No. Indikator 
Target Kinerja 

(%) 
Realisasi 

(%) 
1. Pelayanan administrasi perkantoran dalam hal 

penyediaan jasa surat menyurat. 
100 37 

2. Pelayanan administrasi perkantoran dalam hal 
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

100 78 

3. Meningkatkan industri dan karya budaya melalui 
program penyusunan sistem informasi database 
kebudayaan. 

100 0 

4.  Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan serta ikhtisar realisasi kinerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

100 0 

5.  Pengelolaan kekayaan budaya dengan meningkatkan 
fasilitasi dari  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
budaya. 

100 46 

 Sumber: LAKIP, 2010. 

Berdasarkan pada Tabel 2 tentang pengukuran kinerja tahun 2010 ada 

beberapa program DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara yang belum mencapai 
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target sasaran, dengan tingkat pencapaian masih dibawah 80%. Tingkat 

pencapaian tersebut menunjukkan bahwa DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara 

belum memenuhi sasaran stratejik yang ditargetkan yaitu mengembangkan 

kebudayaan dan pariwisata. Program DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara yang 

memiliki tingkat pencapaian masih dibawah 80%, hal ini disebabkan oleh 

beberapa hambatan yaitu: 1) belum adanya diklat-diklat teknis maupun 

administrasi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM)        

2) tidak adanya database yang komprehensif mengenai pemetaan pengelola 

bidang kerajinan, kebudayaan dan pariwisata untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan kebijakan pengembangan 3) belum adanya penerapan 

sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk 

penetapan indikator outcome 4) belum terimplementasikannya dengan baik, 

kerjasama mengenai pengembangan kebudayaan sehingga belum dapat dirasakan 

pengaruhnya bagi masyarakat dan masih rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap upaya pelestarian nilai-nilai upaya dan kearifan budaya lokal.  

Hambatan dalam pencapaian program harus segera ditindaklanjuti agar 

tidak mempengaruhi hasil kinerja DISBUDPAR diperiode mendatang.  Hambatan 

yang terdapat pada tahun 2010 dapat disebabkan oleh kualitas pegawai 

DISBUDPAR Kabupaten Toraja utara yang belum pernah diperhatikan 

kebutuhannya baik berupa fasilitas kerja yang kurang memadai, kurangnya 

pengawasan/supervisi dalam bekerja, kesempatan dalam mengembangkan potensi 

pegawai dan belum dilakukan penilaian kinerja. Saat ini pegawai DISBUDPAR 

hanya sebatas melakukan tugas pokok dan fungsi di bidangnya masing-masing. 

Motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai merupakan unsur yang penting 

karena sangat berpengaruh pada perilaku setiap individu dalam suatu organisasi. 

Untuk mencapai kinerja yang maksimal dari DISBUDPAR Kabupaten Toraja 

Utara kedepannya, maka perlu dilakukan penilaian terhadap motivasi dan 

kepuasan kerja para pegawai yang ada di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 

Kinerja dapat ditingkatkan dengan meningkatkan motivasi dalam diri 

pegawai dan dipenuhi kepuasan kerja pegawai secara baik oleh dinas, karena 

kinerja pegawai akan meningkat apabila kepuasan pegawai terpenuhi. Hal ini 

sesuai pendapat dari Morrison (1997), yaitu karyawan akan memberikan yang 
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terbaik apabila mereka juga mendapatkan yang terbaik dari perusahaan. 

Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting mengingat perubahan arah 

kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh semangat reformasi untuk 

lebih luas memberi ruang gerak dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat 

dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana pemerintah beserta 

aparaturnya lebih berperan sebagai fasilitator. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

hubungan motivasi dan kepuasan kerja dengan kinerja pegawai maka perlu 

dilakukan penelitian terhadap kinerja pegawai DISBUDPAR di Kabupaten Toraja 

Utara. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi PNS dan Non PNS terhadap motivasi kerja, kepuasan 

kerja, dan kinerja di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara? 

2. Bagaimana hubungan motivasi dengan kinerja pegawai di DISBUDPAR 

Kabupaten Toraja Utara? 

3. Bagaimana hubungan kepuasan kerja dengan kinerja pegawai di DISBUDPAR 

Kabupaten Toraja Utara? 

4. Bagaimana hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja dengan kinerja 

pegawai di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan tesis ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis persepsi pegawai PNS dan Non PNS terhadap motivasi, kepuasan 

kerja, dan kinerja pegawai di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 

2. Menganalisis hubungan antara motivasi dan kinerja pegawai di DISBUDPAR 

Kabupaten Toraja Utara. 

3. Menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja pegawai di 

DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 

4. Menganalisis hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja dengan kinerja 

pegawai di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, agar dapat mendalami masalah-masalah sumber daya manusia 

serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap 

praktek di lapangan. 

2. Bagi DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara, diharapkan dapat menjadi 

kontribusi yang bermanfaat dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan 

strategi peningkatan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai baik PNS 

dan Non PNS di DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat berguna sebagai pendalaman terhadap 

masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia serta upaya 

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pemerintahan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada hubungan motivasi dan 

kepuasan kerja dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai 

Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara, 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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