
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sumberdaya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam 

kehidupan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi 

swasta.  Dalam organisasi pemerintahan, sumberdaya manusia aparatur 

memiliki peran ganda yaitu sebagai birokrat dan sebagai pelayan masyarakat.   

Peran sumberdaya ini terutama sebagai upaya pencapaian tujuan 

organisasi dirasakan semakin penting, karena dinamika organisasi sangat 

dipengaruhi oleh kinerja sumberdaya manusianya.  Pencapaian kinerja yang 

diharapkan organisasi dapat dicapai apabila strategi pengembangan 

sumberdaya manusia organisasi tersebut akurat, terencana, dan terpadu.  

Strategi pengembangan sumberdaya manusia yang terarah akan dapat 

memotivasi karyawan bekerja secara produktif, inovatif, dan kreatif sehingga 

perusahaan akan memiliki kinerja yang baik. 

Kemampuan atasan dalam mengidentifikasi motivasi karyawannya 

akan sangat berguna bagi pencapaian tujuan organisasi, karena pada dasarnya 

kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja karyawannya.  

Motivasi kerja karyawan tercermin dalam etos kerjanya dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi kinerja (performance) dan produktivitas organisasi. 

Dalam organisasi pemerintahan, kinerja pegawai pemerintahan selalu 

menjadi menarik untuk dibahas, terutama yang menyangkut tentang kualitas 

kerjanya, sejak orde lama sampai orde baru, bahkan di era reformasi saat ini.  

Umumnya kajian terhadap kinerja maupun kualitas kerja pegawai 



 2

pemerintahan tersebut dihubungkan dengan etos kerja budaya Indonesia 

maupun dari sudut pandang konsep produktivitas.  Namun, dari kajian-kajian 

yang telah dilakukan, hingga saat ini belum mampu meningkatkan kinerja para 

pegawai pemerintahan. 

Dalam perkembangannya, pegawai pemerintahan ini mengalami 

berbagai perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi perjalanan sejarah 

bangsa Indonesia.  Sampai saat ini, dalam menghadapi era globalisasi dan 

reformasi, sumberdaya manusia organisasi pemerintahan dituntut untuk dapat 

mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan serta perubahan 

lingkungan yang begitu cepat. 

Pada dasarnya sumberdaya manusia aparatur menggantungkan separuh 

hidupnya dalam pekerjaan, sesuai dengan sumpah dan janji pegawai pada saat 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat.  Kinerja pegawai pemerintahan semakin mendapat sorotan dari 

masyarakat agar lebih meningkatkan kinerjanya.  Hal ini dapat dilihat semakin 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara 

keseluruhan.  Menyadari tuntutan dan persepsi masyarakat yang berkembang 

saat ini, upaya pembenahan kinerja pegawai pemerintahan dijadikan prioritas 

utama dalam perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan.  Namun 

demikian, upaya ini belum mampu menghasilkan kinerja pegawai 

pemerintahan sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu aparat pemerintah 

yang mampu bekerja secara profesional, berdaya guna, dan berhasil guna. 

Balai Budidaya Laut dirintis dari Proyek Pengembangan Teknik 

Budidaya Laut yang dimulai sejak tahun Anggaran 1982/1983 dan selama 
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dalam pembangunannya memperoleh bantuan teknis dari FAO/UNDP melalui 

Seafarming Development Project INS/81/008 selama 6 tahun, yaitu mulai 

tahun 1983 – 1989.  Proyek ini sebelumnya telah didahului oleh Preparatory 

Assistence Project INS/80/005 yang berlangsung selama 1 tahun dari tahun 

1982 – 1983. 

Balai Budidaya Laut, yang selanjutnya disebut BBL adalah Unit 

Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang Budidaya 

Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Budidaya.  Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan No. PER. 07/MEN/2006 dan Persetujuan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. B/2712/M.PAN/12/2005, 

tanggal 30 Desember 2005 Balai Budidaya Laut berubah nama menjadi Balai 

Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. 

BBPBL mempunyai tugas : “melaksanakan pengembangan dan 

penerapan teknik perbenihan, pembudidayaan, pengelolaan kesehatan ikan dan 

pelestarian perlindungan budidaya laut.” 

Upaya BBPBL Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke 

depan perlu persiapan dan perencanaan di segala aspek, terutama aspek 

sumberdaya manusia yang dititik beratkan pada peningkatan motivasi kerja 

pegawai.  Dengan demikian tujuan dan sasaran organisasi akan lebih mudah 

dicapai. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai 

adalah dengan meningkatkan motivasinya.  Motivasi pegawai dapat 

ditingkatkan melalui berbagai cara apabila faktor-faktor motivasi yang 
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berpengaruh dapat diidentifikasi, kemudian dianalisis hubungannya dengan 

produktivitas.  Berdasarkan hal tersebut kemudian dapat dirumuskan 

kebijakan program pengembangan kinerja dengan memanfaatkan faktor-faktor 

motivasi tersebut.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai 

motivasi dalam upaya peningkatan produktivitas kerja pada BBPBL 

Lampung. 

Sejauh ini memang kajian mengenai motivasi kerja pegawai di BBPBL 

Lampung belum pernah dilakukan, sehingga tidak diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja pegawai tersebut, baik yang berstatus pegawai 

tetap maupun pegawai honorer.  Melalui kajian motivasi ini diharapkan pada 

masa yang akan datang, BBPBL Lampung dapat lebih produktif terutama 

dalam pengembangan teknologi dan informasi mengenai budidaya perikanan 

laut. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi motivasi kerja pegawai BBPBL Lampung. 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai 

BBPBL Lampung. 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan motivasi kerja 

pegawai sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi kondisi motivasi kerja pegawai BBPBL Lampung. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai BBPBL Lampung. 

3. Merumuskan kebijakan sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam 

peningkatan motivasi kerja pegawai sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pengambil 

keputusan di BBPBL Lampung untuk membuat suatu strategi yang tepat.  

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai 

bentuk kajian dalam bidang manajemen sumberdaya manusia.  Bagi penulis, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dalam 

mengaplikasikan teori manajemen sumberdaya manusia  

 
1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup BBPBL Lampung.  

Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi 

pegawai tanpa membedakan keragaan responden sehingga lebih mudah 

memberikan fokus perhatian terhadap faktor-faktor yang diteliti untuk 

meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. 




