
1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami kondisi dilematis dalam penanggulangan 
penyakit. Disatu sisi penyakit non-infeksi atau penyakit degeneratif menunjukkan 
peningkatan, disisi lain penyakit-penyakit infeksi juga semakin meningkat 
ditambah lagi adanya penyakit menular baru seperti flu burung yang saat ini juga 
masih belum tuntas tertanggulangi serta terjadinya kejadian luar biasa (KLB) atau 
wabah zoonosis seperti rabies dan anthrax di beberapa wilayah endemis di 
Indonesia. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia 
maupun sebaliknya.

Data WHO (World Health Organization) (2013) menunjukan Indonesia 
masih menempati urutan pertama kejadian flu burung yang mengakibatkan 
kematian di manusia yaitu sebanyak 9 orang pada tahun 2012 dan mulai dari 
tahun 2005 – 2012 sudah 160 orang meninggal akibat Flu Burung. Sumber dari 
Kementerian Kesehatan (2013) angka kematian penyakit Rabies (Lyssa) pada 
tahun 2012 mencapai 135 orang dengan jumlah GHPR (Gigitan Hewan Pembawa 
Rabies) sebanyak 79.178 gigitan.

Zoonosis merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan, karena 
berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, bahkan pertahanan dan 
keamanan sebuah wilayah atau negara apabila terjadi suatu KLB atau Wabah 
dengan tingkat keganasan yang tinggi. Perkembangan zoonosis khususnya flu 
burung, rabies dan antraks dalam empat tahun terus meningkat. Peningkatan kasus 
zoonosis tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti kontradiksi kebijakan, 
tradisi dan kebudayaan, perubahan iklim, perkembangan penduduk, peningkatan 
mobilitas dan lain sebagainya.

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka pemerintah membentuk 
organisasi atau lembaga ad hoc Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang 
merupakan organisasi atau lembaga yang diamanatkan melalui Peraturan 
Presiden Nomor 30 Tahun 2011 untuk wadah koordinasi pengendalian zoonosis
secara lintas sektor. Sebagai satu-satunya organisasi yang diserahkan tanggung
jawab atas koordinasi pengendalian zoonosis, Komisi Nasional Pengendalian 
Zoonosis terus berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan mitra kerja atau stake 
holders terkait dan juga tetap berupaya memperhatikan peningkatan kualitas kerja 
dari pegawai sekretariat Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Pencapaian tujuan ke arah itu memerlukan pegawai yang memiliki tingkat 
kepuasan untuk mendukung kinerja mereka. Dalam perspektif Hescket Model 
dinyatakan bahwa kualitas pekerjaan (external quality services) dipengaruhi oleh 
tingkat kepuasan pegawai (employee satisfaction), peningkatan kepuasan kerja 
pegawai dapat dicapai dengan memotivasi pegawai.

Pegawai dipandang sebagai salah satu aset organisasi yang penting dan
perlu dikelola serta dikembangkan untuk mendukung kelangsungan hidup
organisasi. Organisasi juga dihadapkan pada tantangan besar untuk menghadapi 
permasalahan-permasalahan, sehingga dibutuhkan strategi yang akurat. Dalam
pemilihan strategi, organisasi tidak saja memerlukan analisis perubahan
lingkungan eksternal seperti demografi, sosial budaya, politik, teknologi, dan 
persaingan, tetapi juga perlu menganalisis faktor internal organisasi. Faktor-faktor
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internal yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan organisasi dalam usaha
mendukung dan meraih sasaran yang ditetapkan.

Ditinjau dari pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya manusia, 
organisasi perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, imbalan yang layak dan 
adil, beban kerja yang sesuai dengan keahlian pegawai, sikap dan perilaku dari 
pimpinan untuk membentuk kepuasan pegawai. Kepuasan pegawai menjadi 
penting karena merupakan salah satu kunci pendorong moral dan disiplin serta 
kinerja pegawai yang akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dalam upaya
mewujudkan tujuan organisasi yaitu terlaksananya koordinasi pengendalian 
zoonosis.

Untuk meningkatkan kualitas layanan pegawai, pimpinan atau atasan
harus senantiasa memperhatikan faktor-faktor yang mendorong pegawai bekerja
dengan produktif, salah satunya yaitu memperhatikan kepuasan kerja pegawai. 
Dengan memperhatikan faktor kepuasan kerja pegawai maka pegawai dalam 
bekerja akan senantiasa disertai dengan perasaan senang dan tidak terpaksa serta
mempunyai semangat kerja yang tinggi. Kepuasan kerja pegawai berkaitan
dengan aspek keadilan dan kelayakan akan balas jasa yang diterima pegawai atas 
kinerjanya yang disumbangkan untuk organisasi. Apabila aspek keadilan dan 
kelayakan bagi pegawai dapat dirumuskan dengan baik, maka pegawai akan 
merasa puas, mempunyai semangat kerja yang tinggi yang nantinya dapat
meningkatkan pekerjaan prima untuk organisasi. Apabila rasa keadilan dan
kelayakan ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan perasaan tidak puas para
pegawai, yang justru akan menyebabkan terjadinya kemerosotan semangat kerja
pegawai yang pada akhirnya akan menyebabkan turunnya kualitas pekerjaan yang 
akan diberikan pegawai kepada stake holders dan umumnya masyarakat.

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya. 
Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan 
atau tidak dimana para pegawai memandang pekerjaan mereka (Handoko, 2001). 
Pegawai yang mendapatkan kepuasaan kerja akan melaksanakan pekerjaan 
dengan lebih baik, pegawai yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan 
pernah mencapai kematangan psikologi yang akan menyebabkan frustasi. Pegawai 
seperti ini akan cenderung sering melamun, semangat kerja yang rendah, cepat 
bosan dan lelah, emosi tidak stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang 
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang harus dilakukan (Hasibuan, 2007). 
Kepuasan yang tinggi akan mengarahkan pada tingkat turn over yang rendah dan 
tingkat kehadiran yang tinggi karena individu yang puas terdorong untuk bekerja 
lebih baik karena kebutuhan pentingnya terpuaskan. Ketika seorang pegawai 
merasakan kepuasan dalam bekerja maka seorang pegawai akan berupaya 
semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaannya, yang akhirnya akan 
menghasilkan kualitas pelayanan yang tinggi dan pencapaian tujuan organisasi.

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kerja yang 
menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja 
yang mendukung dan kesesuaian pribadi dengan pekerjaan (Robbins, 2003). 
Berdasarkan pendapat di atas, peningkatan kepuasan kerja pegawai pada suatu 
organisasi dapat dicapai dengan memotivasi. Teori motivasi Two Factor dari 
Frederick Herzberg mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dapat memberikan 
kepuasan dalam bekerja yaitu faktor dissatisfiers (gaji, kebijakan perusahaan, 
status, relasi antar personal) dan faktor satisfiers (prestasi, penghargaan, promosi, 
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lingkungan kerja, pekerjaan itu sendiri).
Motivasi yang menjadi dasar utama bagi seseorang memasuki suatu 

organisasi adalah dalam rangka usaha orang yang bersangkutan memuaskan 
berbagai kebutuhannya. Kunci keberhasilan seorang pimpinan dalam 
menggerakkan bawahannya terletak pada kemampuannya menjadi motivator 
sehingga menjadi daya pendorong yang efektif dalam upaya peningkatan 
kepuasan kerja dalam suatu organisasi. Motivasi adalah kekuatan yang dihasilkan 
dari keinginan seseorang untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhannya, 
Handoko (2001) mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi 
seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Sementara Hasibuan (2007), 
mengartikan motivasi sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan 
kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan 
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Berdasarkan beberapa pengertian motivasi tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwa motivasi adalah sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam 
diri pegawai yang berpengaruh untuk membangkitkan, mengarahkan, dan 
memelihara perilaku seseorang yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Jadi 
motivasi adalah dorongan dari dalam diri pegawai untuk memenuhi kebutuhan 
yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas, kemudian 
diimplementasikan kepada orang lain untuk memberikan pelayanan yang baik 
kepada pimpinan, stake holders dan rekan kerja.

Observasi awal yang diperoleh menunjukan bahwa kinerja pegawai 
Sekretariat Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis masih perlu diperbaiki dan
ditingkatkan. Kurang optimalnya kualitas layanan pegawai Sekretariat Komisi 
Nasional Pengendalian Zoonosis dapat dilihat dari keluhan-keluhan dari stake 
holders dan pimpinan. Standar kehadiran kerja masuk kantor yang kurang optimal,
masih adanya pegawai yang sering meninggalkan tugasnya dan berada pada 
pekerjaan lain yang bukan merupakan tugasnya, ini menunjukkan bahwa
kurangnya motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai. Semua permasalahan 
tersebut berdampak pada rendahnya kinerja yang diberikan oleh pegawai.
Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya penelitian yang lebih mendalam 
untuk mengetahui penyebab dari kurangnya motivasi kerja, kualitas layanan dan 
kepuasan kerja pegawai yang berdampak pada tingkat kinerja sekretariat Komisi 
Nasional Pengendalian Zoonosis.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis memberikan rumusan masalah sebagai 
berikut:
1. Bagaimana tingkat motivasi kerja, kualitas dan kepuasan kerja pegawai 

sekretariat Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis?
2. Apakah motivasi kerja, kualitas layanan dan kepuasan kerja secara parsial 

mempengaruhi kinerja pegawai sekretariat Komisi Nasional Pengendalian 
Zoonosis?

3. Apakah motivasi kerja, kualitas layanan dan kepuasan kerja secara bersamaan 
mempengaruhi kinerja pegawai sekretariat Komisi Nasional Pengendalian 
Zoonosis?
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 
pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Menganalisis tingkat motivasi kerja, kualitas layanan dan kepuasan kerja 

pegawai sekretariat Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja, kualitas layanan dan kepuasan kerja 

secara parsial terhadap kinerja pegawai sekretariat Komisi Nasional 
Pengendalian Zoonosis.

3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja, kualitas layanan dan kepuasan kerja 
secara bersamaan terhadap kinerja pegawai sekretariat Komisi Nasional 
Pengendalian Zoonosis.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara umum
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada penelitian di 

masa yang akan datang khususnya menyangkut hubungan dan pengaruh 
motivasi kerja, kualitas layanan dan kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pembaca 
terutama yang berhubungan antara motivasi kerja, kualitas layanan dan 
kepuasan kerja.

2. Manfaat secara khusus
a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani program 
pendidikan Magister Manajemen di Program Manajemen dan Bisnis IPB 
serta dapat dijadikan acuan dalam bekerja agar lebih meningkatkan 
kualitas kerja pada Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

b. Bagi Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan
dalam merumuskan kebijakan pada pegawai Sekretariat Komisi Nasional 
Pengendalian Zoonosis terutama dengan motivasi kerja, kualitas layanan 
dan kepuasan kerja pegawai.

Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian dan agar dapat mempertajam hasil 
penelitian maka dalam melaksanakan survei terdapat pembatasan yaitu:

1. Responden yang menjadi sumber informasi adalah pegawai Sekretariat 
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. 

2. Fokus pengkajian ditekankan pada faktor-faktor motivasi kerja, kualitas 
layanan dan kepuasan kerja yang berpengaruh pada kinerja pegawai 
Sekretariat Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Ruang lingkup ini diharapkan bisa membatasi penelitian penulis, sehingga 
tujuan penelitian bisa tercapai. 
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