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1 PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

 Setiap organisasi baik organisasi swasta maupun pemerintah dituntut untuk 

melakukan inovasi dan berupaya menyusun kebijakan yang selaras dengan 

perubahan lingkungan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1999, memungkinkan daerah untuk lebih leluasa dalam 

mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka melayani dan membawa 

kesejahteraan masyarakat. Adanya undang-undang tersebut menyebabkan 

perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan 

keuangan daerah (Supriadi 2013).  

 Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong 

peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara efektif dan efisien. Adanya kebijakan tersebut membuat 

pemerintah daerah perlu didukung oleh perangkat daerah dan lembaga teknis 

daerah yang dapat memfasilitasi pemberdayaan daerah guna terwujudnya 

kesejahteraan  masyarakat, peningkatan  pembangunan dan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) (Nugroho et al. 2013). Perangkat 

daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 ayat (2) terdiri atas sekretariat 

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan 

kelurahan. Pada pasal 128 ayat (1) disebutkan bahwa susunan organisasi 

perangkat daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu 

dan berpedoman kepada peraturan pemerintah. 

 Berkaitan dengan kebijakan tersebut maka pemerintah Kota Bogor telah 

menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 

merupakan salah satu bagian dari organisasi pemerintah daerah di Kota Bogor 

yang  mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis dan memberikan 

pelayanan umum pada bidang bina marga dan sumber daya air. Tugas dan 

kegiatan pokok Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tersebut sejalan dengan 

visi dan misi yang diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang akan 

dilakukan oleh masing-masing bagian. Baik tidaknya kinerja atau pencapaian 

hasil tersebut tercermin dari seberapa jauh target program kerja yang dapat 

direalisasikan (Jaya 2011).  

 Keberadaan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

akan sangat menentukan kinerja, produktifitas dan keberhasilan suatu organisasi. 

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, kualifikasi dan kualitas sumber 

daya manusia pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dituntut untuk dapat 

memadukan antara knowledge, skill, dan ability  dengan komponen moral dan 

integritas pribadi (Nuruddin 2010). Sumber daya manusia memiliki peran yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Laporan 
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Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota 

Bogor diketahui bahwa realisasi penyerapan anggaran pada semua program 

kegiatan tahun 2013 sebesar 55,80 persen atau lebih rendah jika dibandingkan 

dengan tahun 2012 sebesar 76,72 persen. Menurut petunjuk pelaksanaan evaluasi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang 

Akuntabilitas Aparatur tahun 2008, jika penyerapan anggaran pada suatu institusi 

berada pada angka di bawah 90 persen maka kinerja organisasi tersebut 

dikategorikan rendah (Jaya 2012). Kinerja institusi dinyatakan berhasil jika 

mampu menyerap 100 persen anggaran pemerintah (Hidayat et al. 2014).  

 Rendahnya kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor 

yang tercermin dari menurunnya penyerapan anggaran tentunya sangat berkaitan 

erat dengan beberapa faktor salah satunya adalah kinerja pegawai. Menurunnya 

kinerja pegawai tentunya dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. 

Ivancevich et al. (2007) menyatakan bahwa kinerja pegawai merupakan pondasi 

kinerja organisasi. Faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi adalah 

adanya pegawai yang mampu dan terampil serta mempunyai semangat kerja yang 

tinggi, sehingga diharapkan akan tercapai suatu hasil kerja yang memuaskan. 

Namun pada kenyataannya tidak semua pegawai mempunyai kemampuan dan 

keterampilan serta semangat kerja yang sesuai dengan harapan organisasi. 

Pegawai yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan harapan organisasi 

terkadang tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga kinerjanya tidak 

sesuai dengan yang diharapkan (Sumarsono 2004).  

 Menurut Davis (1985), faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai 

adalah motivasi. Motivasi dapat berperan dalam meningkatkan aktifitas kerja 

pegawai. Pegawai yang memiliki motivasi akan selalu berusaha semaksimal 

mungkin dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Hal 

yang sama juga diungkapkan oleh Wang (2000), Jaramillo dan Marshall (2004), 

Turner (2008), Yamoah (2013) dan Munawaroh et al. (2013) yang menyatakan 

bahwa motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pegawai 

yang memiliki motivasi akan mencapai kinerja yang tinggi dan sebaliknya 

pegawai yang kinerjanya rendah disebabkan karena tidak adanya motivasi dalam 

bekerja (Harlie 2010).  

 Kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Kota Bogor juga masih kurang memadai secara kualitas dibandingkan dengan 

permasalahan yang harus ditangani. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

pada bulan Juni-September 2014 diketahui bahwa pegawai cenderung menunggu 

perintah dari atasan dan kurang memiliki daya inisiatif dalam bekerja. Kurangnya 

kordinasi antara bagian juga menyebabkan pegawai saling melempar tanggung 

jawab mengenai suatu tugas yang diberikan sehingga menyebabkan keterlambatan 

dalam pencapaian kerja organisasi. Salah satu faktor yang menyebabkannya 

adalah pola penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang 

pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan Juni 2014 

pada bagian Subbag Umum dan Kepegawaian diketahui bahwa dari total pegawai 

yang berjumlah 107 orang, yang memiliki latar belakang dalam bidang teknik 

berjumlah 20 orang. Latar belakang pendidikan pegawai yang kurang sesuai 

dengan penempatan tugas sering kali menjadi masalah. Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kota Bogor memerlukan pegawai yang memiliki kualifikasi 
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dengan keahlian khusus untuk dapat bekerja,  baik untuk bagian administrasi 

maupun untuk di lapangan.  

 Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi pegawai agar 

lebih produktif. Diharapkan dengan adanya latar belakang pendidikan yang sesuai 

pegawai memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan 

kerja dengan lebih cepat (Sulastri 2007). Saputra (2012) , Kasim dan Ali (2011) 

serta Moynihan dan Pandey (2007) menyatakan bahwa pendidikan dapat 

meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja yang pada akhirnya akan 

meningkatkan produktifitas kerjanya. Latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan bidang pekerjaan membuat pegawai mampu untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan 

merangsang pegawai untuk lebih giat dan bersemangat dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Wardono 2012).  

 Motivasi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai dalam sebuah organisasi. Keberadaan motivasi sangat 

penting peranannya dalam usaha untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu dari kinerja yang dihasilkan pegawai. Kinerja pegawai yang baik 

merupakan suatu langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi pegawai 

dapat ditingkatkan apabila faktor-faktor motivasi yang berpengaruh terhadap 

pegawai dapat diidentifikasi kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap kinerja. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan program pengembangan kinerja 

dengan memanfaatkan faktor-faktor motivasi tersebut.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong 

peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara efektif dan efisien. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 

mempunyai peran yang cukup strategis dalam memberikan pelayanan baik kepada 

masyarakat maupun dinas atau kantor yang berada di Kota Bogor sehingga Dinas 

Bina Marga dan Sumber Daya Air diharapkan  mampu untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kota Bogor selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja yang 

optimal. Namun usaha organisasi dalam meningkatkan produktivitasnya 

mengalami berbagai macam hambatan. Salah satunya adalah  penurunan kinerja 

pegawai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 

sebesar 55,80 persen atau lebih rendah jika  dibandingkan dengan tahun 2012 

sebesar 76,72 persen. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran menunjukkan 

adanya program-program kerja yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya 

sehingga berpengaruh terhadap menurunnya kinerja organisasi. 

Kurangnya kordinasi antar bagian menyebabkan pegawai Dinas Bina Marga 

dan Sumber Daya Air sering saling melempar tanggung jawab mengenai suatu 

tugas yang diberikan sehingga menyebabkan keterlambatan pencapaian kerja 

organisasi. Kondisi ini secara langsung dapat mempengaruhi motivasi pegawai 

dalam bekerja. Bila kondisi ini tidak dibenahi maka sumber daya manusia yang 

berpotensi untuk meningkatkan kinerja organisasi tidak dapat dimanfaatkan secara 
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optimal. Merujuk pada pemaparan di atas, maka organisasi perlu memberikan 

perhatian khusus terkait dengan faktor-faktor motivasi yang dapat berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada penelitian 

ini akan dilakukan kajian mengenai pengaruh faktor-faktor motivasi terhadap 

kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Hal-hal 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi motivasi dan kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kota Bogor saat ini? 

2. Faktor-faktor motivasi kerja apakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor? 

3. Upaya bagaimana yang harus dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber 

Daya Air Kota Bogor untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai agar 

kinerjanya dapat menjadi lebih baik? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kondisi motivasi kerja dan kinerja pegawai Dinas Bina Marga 

dan Sumber Daya Air Kota Bogor secara umum.  

2. Mengkaji faktor-faktor motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. 

3. Merumuskan langkah-langkah manajerial operasional yang perlu dilakukan 

untuk meningkatkan motivasi kerja agar kinerja pegawai Dinas Bina Marga 

dan Sumber Daya Air Kota Bogor dapat lebih baik. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak 

organisasi dalam hal perumusan kebijakan yang berkaitan dengan motivasi 

kerja pegawai. 

2. Di bidang Akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan motivasi kerja dan kinerja pegawai. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor 

motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota 
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