
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk 

diamati dan dikaji. Otonomi acap kali menjadi bahan perbincangan baik di 

kalangan birokrat, politisi, cendekiawan maupun kalangan masyarakat umum. 

Perbincangan semakin hangat setelah dikeluarkannya paket perundang-undangan 

yang mengatur masalah tersebut yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang 

kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Undang-undang Pemerintahan Daerah yang kemudian 

lebih dikenal sebagai Undang-undang Otonomi Daerah ketimbang Undang-

undang Pemerintahan Daerah ini tertuang dalam TAP MPR-RI No. 

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Landasan yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta 

penjelasannya, yang menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah 

besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 

dengan Undang-undang dengan memandang dan menghargai dasar serta hak-hak 

asal usul dalam daerah-daerah istimewa”. Pemerintahan daerah dalam pengaturan 

pasal 18 UUD 1945 telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang 
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merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara 

Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan 

berada pada pemerintah pusat namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa 

Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat 

pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan atau 

wewenang dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. 

Otonomi di sini berarti daerah memiliki hak dan kekuasaan untuk dapat mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengadakan atau membuat 

Peraturan Daerah (Perda) yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang 

lebih tinggi. 

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan segala potensi daerah 

dalam upaya mencapai kemandirian. Agar pemanfaatan sumber daya dan sumber 

dana pembangunan efektif dan efisien, maka pemerintah daerah harus mampu 

menyusun strategi pembangunan yang tepat. Keberadaan Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah 

semakin membuka peluang yang sangat besar bagi terciptanya pemerataan 

perekonomian di daerah terhadap kegiatan ekonomi secara global, sehingga  

merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam hal ini 

pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dijawab dengan sebaik-baiknya. 

Penerapan otonomi daerah juga memberikan konsekuensi pada bertambah 

banyaknya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yang tentu saja 

menuntut adanya peningkatan kinerja pemerintah dan kinerja sumber daya 
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manusia aparatur yang lebih profesional, terampil, terbuka dan berorientasi pada 

pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperkirakan akan memberikan 

pengaruh terhadap birokrasi pemerintah daerah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan pemerintah di daerah. Perubahan-

perubahan tersebut menyebabkan beban Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur 

negara, abdi negara dan abdi masyarakat menjadi lebih berat dan dituntut untuk 

mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi. Masyarakat 

semakin kritis dan berani menuntut haknya dalam memperoleh pelayanan prima 

dari aparatur pemerintah. Saat ini performance atau kinerja aparatur pemerintah 

mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Oleh karenanya aparatur pemerintah 

harus berupaya meningkatkan kinerjanya. Pemerintah daerah harus didukung oleh 

sumber daya manusia (aparat) yang berkualitas agar mampu menjalankan 

peranannya. Sehubungan dengan itu sumber daya manusia aparatur pemerintah 

dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan manajerial, profesionalisme, 

komitmen serta berdaya saing tinggi sehingga dapat dijadikan salah satu 

keunggulan daerah yang diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan 

pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yaitu, meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat, meningkatkan demokratisasi, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak akan ada 

artinya sebagian besar  kewenangan dilimpahkan kepada daerah kabupaten dan 

kota, tanpa diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. 
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Sebagaimana yang dikemukakan Iglesias dalam Kaho (1997), bahwa 

faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pemerintahan daerah dalam 

melaksanakan otonominya terdiri dari: 

a)  Resources (sumber daya), termasuk di dalamnya Sumber Daya Manusia 

(aparatur) dan Sumber Daya Non Manusia (dana, sarana, perlengkapan 

dan sebagainya); 

b)  Structure (struktur), berkaitan dengan peranan dan hubungan 

organisasional yang berkaitan dengan program; 

c)  Technology (teknologi), berkaitan dengan pengetahuan dan perilaku yang 

dimiliki badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi; 

d)  Support (dukungan), menunjuk kepada dukungan secara keseluruhan dari 

setiap pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi; 

e)  Leadership (kepemimpinan), kepemimpinan merupakan faktor yang 

dominan yaitu menunjuk kepada kemampuan dalam memanfaatkan 

masukan secara kritis.  

Faktor-faktor tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang memperkuat 

pernyataan di atas yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan 

unsur terpenting dalam setiap organisasi termasuk organisasi publik.  

Dalam kerangka kehidupan organisasi, setiap anggota organisasi akan 

menunjukkan pola perilaku yang tidak mustahil berubah-ubah tergantung pada 

persepsinya tentang dan bobot yang diberikan kepada berbagai jenis kebutuhan 

yang ingin dipuaskannya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu motivasi 

utama seseorang menjadi anggota organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat non 
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material. Dalam konteks kebutuhan yang non material dalam kehidupan 

organisasi, Siagian (1982) mengemukakan sembilan jenis kebutuhan, yaitu: (1) 

kondisi kerja yang baik, (2) perasaan diikutsertakan, (3) cara pendisiplinan yang 

manusiawi, (4) pemberian penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik, (5) 

kesetiaan pimpinan kepada para karyawan, (6) promosi dan perkembangan 

bersama organisasi, (7) pengertian yang simpatik terhadap masalah-masalah 

pribadi bawahan, (8) keamanan pekerjaan, dan (9) tugas pekerjaan yang sifatnya 

menarik.  

Motivasi dapat diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak 

hati dalam diri seseorang. Motif ini diarahkan pada tujuan, yang mungkin berada 

dalam alam sadar maupun alam bawah sadar seseorang. Hersey dan Blanchard 

(1995), mengemukakan bahwa motivasi merupakan dorongan utama dari 

aktivitas. Jadi, motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang kuat untuk 

melakukan kerja sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Motivasi tidak 

permanen, tetapi sering berubah-ubah tergantung pada terpenuhinya atau 

terhambatnya pemenuhan kebutuhaan tersebut. Dalam hubungannya dengan 

perilaku organisasi, maka motivasi sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan 

para bawahan. 

Di lain pihak, motivasi kerja adalah hal yang dipandang atau diduga 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja seseorang, di samping sistem kerja yang 

ada dalam lingkungan kerja masing-masing. Motivasi kerja berhubungan dengan 

kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi, karena motivasi kerja 

menunjukkan kondisi yang dapat menggerakkan pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Faktor motivasi yang akan mempengaruhi kinerja pegawai yang 
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dimiliki seseorang adalah merupakan potensi, di mana seseorang belum tentu 

bersedia untuk mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai 

hasil yang optimal, sehingga masih diperlukan adanya pendorong agar seorang 

pegawai mau menggunakan seluruh potensinya. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, diperlukan suatu pendekatan untuk mengetahui 

faktor apa saja yang dapat memotivasi kerja pegawai. Dengan mengetahui 

motivasi yang diinginkan pegawai, maka dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan langkah-langkah penyesuaian pemberian motivasi kerja 

kepada pegawai, sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan atau setidaknya 

dipertahankan terlebih lagi dalam rangka otonomi daerah. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

sesuai moral dan etika (Prawirosentono, 1999). Dalam konteks pengertian kinerja 

“performance” tersebut maka kinerja pegawai dapat diartikan sebagai proses, tata 

cara dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan para pegawai. Dapat juga diartikan 

bahwa kinerja merupakan ukuran suatu hasil yang menyatakan pertanyaan 

sederhana apa yang anda peroleh dari tugas yang telah dilaksanakan. Kinerja 

merupakan sebuah proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tingkat 

profesionalisme masing-masing pegawai. 

Sejauh ini masih belum banyak penelitian tentang kinerja aparatur 

pemerintah dalam birokrasi pemerintahan, padahal kinerja bagi aparatur 

pemerintahan merupakan salah satu syarat penting untuk pencapaian tujuan 

organisasi pemerintahan saat ini di era pelaksanaan otonomi daerah. Ada asumsi 
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yang berkembang di masyarakat bahwa aparatur pemerintah daerah sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat harus menunjukkan kinerja yang baik. Kalau kinerja 

aparatur atau individu itu dinilai baik, maka akan dapat menciptakan kinerja 

pemerintahan secara keseluruhan dengan nilai yang baik pula. Aparatur 

pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang 

bekerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Sektor 

pertanian merupakan salah satu sektor yang pada masa krisis terbukti lebih 

tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lain, 

sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan nasional. Oleh karena itu 

sangatlah tepat jika dalam era pelaksanaan otonomi daerah saat ini pun sektor 

pertanian tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah dalam hal ini 

pemerintah Kabupaten Bogor. 

Sektor Pertanian telah dan terus menerus dituntut berperan dalam 

perekonomian melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan 

kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Selain kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang tidak 

langsung berupa efek pengganda (multiplier effect), yaitu keterkaitan input-output 

antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut relatif besar 

sehingga sektor pertanian layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam 

pembangunan ekonomi.  

Dinas Pertanian dan Kehutanan ini mempunyai tugas pokok membantu 

Bupati Bogor dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang 

pertanian dan kehutanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas 
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pembantuan. Fungsinya adalah pelaksanaan ketatausahaan Dinas, pelayanan 

umum dan penyuluhan, perumusan kebijakan teknis perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis operasional, perizinan usaha, pelaksanaan tugas pembantuan di 

bidang pertanian dan kehutanan dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis 

daerah serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 

Tahun 2005-2009.  

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor merupakan organisasi 

gabungan Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Kantor 

Informasi Penyuluhan dan Pertanian (KIPP). Keberadaan Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Penggabungan beberapa dinas 

ini akan berakibat kepada terjadinya suatu perubahan di dalam organisasi itu 

sendiri, perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi, baik kecil maupun besar, 

baik yang bersifat teknis maupun non teknis akan berdampak terhadap kondisi 

kepegawaian, khususnya motivasi kerja dan kinerja. Demikian pula dengan 

kondisi yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 

sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab individu pegawai dalam 

organisasi jika dikaitkan dengan kinerja, maka secara umum Szilaghi dan More 

(1980) menjelaskan bahwa “kinerja pada tingkat individual sebagai fungsi dari 

tingkat motivasi dan kemampuan pekerja”. Karena diasumsikan, seseorang yang 

termotivasi akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga tercapai 
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tujuan yang telah ditetapkan organisasi di mana ia bekerja. Sedangkan jika 

seseorang tidak termotivasi maka ia hanya akan memberikan upaya minimum 

dalam hal bekerja. Dengan demikian, maka motivasi merupakan aspek yang 

memegang peranan penting yang menentukan kinerja seorang pegawai. 

Sementara itu kinerja yang diharapkan dalam organisasi akan dapat dicapai 

apabila strategi pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi 

dilakukan secara akurat, terencana, dan terpadu. Karena strategi pengembangan 

sumber daya manusia yang terarah akan memotivasi pegawai untuk bekerja secara 

produktif, inovatif, dan kreatif yang pada akhirnya organisasi akan memiliki 

kinerja yang baik pula. 

Pada hakekatnya sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi adalah untuk 

meningkatkan kontribusi dari pegawai yang ada dalam organisasi, sedangkan 

seperti kita ketahui dalam kehidupan organisasi itu sendiri selalu terjadi interaksi 

antara seseorang dengan lingkungan pekerjaannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat 

menghasilkan sedikit hal positif mungkin berpengaruh cukup besar terhadap 

kinerja pegawai, terutama apabila ada perasaan dari para pegawai, bahwa mereka 

sedang diperlakukan secara tidak adil. Setiap individu pegawai dapat 

diidentifikasi secara berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini terjadi karena 

latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lingkungan masyarakat yang 

beraneka ragam. Kondisi tersebut akan dapat terbawa juga dalam hubungan kerja, 

sehingga akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan 

perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang Pertanian dan Kehutanan, 
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maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor dituntut untuk dapat menjawab semua tantangan 

dalam pembangunan di bidang pertanian dan kehutanan di wilayah Kabupaten 

Bogor sebagaimana tertuang dalam visi dan misinya. 

Namun disadari, bahwa dalam upaya mencapai harapan tersebut, Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dihadapkan pada beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan motivasi kerja pegawai negeri sipil di 

lingkungannya. Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan 

disinyalir motivasi kerja pegawai negeri sipil di Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan, mengingat adanya beberapa indikasi, 

antara lain: 

1. Permasalahan yang sangat krusial sebagai dampak dari penggabungan instansi 

seperti yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor ini 

adalah munculnya ego sub sektor dan perebutan jabatan struktural yang ada 

serta penempatan jabatan pegawai yang kurang tepat dengan kemampuan 

pegawai yang bersangkutan. Hal ini selain memicu kecemburuan sosial di 

antara sesama pegawai, juga bisa menjadi penyebab terjadinya pergeseran 

motivasi kerja pegawai. Oleh karena motivasi sifatnya sangat individual, maka 

perlu diketahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi motivasi. Dengan 

demikian akan dapat dikembangkan kebijakan-kebijakan pemerintah 

khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan kinerja 

melalui pembangunan motivasi. 

 2. Kehadiran sebagian Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bogor yang tidak tepat waktu. Hal ini diindikasikan dengan 
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dikeluarkannya surat Nomor 061.2/500-Org perihal Sosialisasi Perubahan Jam 

Kerja di Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhitung sejak 2 

Januari 2007 di mana surat tersebut menginformasikan mengenai  pengaturan 

jam kerja, waktu istirahat serta waktu pelaksanaan apel pagi dan apel siang 

bagi pegawai. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak pegawai yang datang 

terlambat dan kecenderungan meninggalkan tempat kerja atau pulang dari 

kantor lebih awal dari jam kerja yang ditentukan. tanpa alasan. Disamping itu 

banyak pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan yang bermacam-

macam. Alasan yang klasik adalah tidak adanya pekerjaan, bila masuk kantor 

hanya diam termenung tanpa ada yang dikerjakan karena semua pekerjaan 

sudah dikerjakan oleh pegawai lain sehingga menimbulkan kejenuhan yang 

berdampak malas masuk kantor. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengurangi 

komitmen dan keinginan pegawai negeri sipil di Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor untuk berkinerja dengan baik serta tidak 

mendukung upaya pemerintah membangun Indonesia baru di era otonomi 

daerah di mana diperlukan upaya maksimal dari aparatur pemerintah dalam 

memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. 

 3. Menurunnya semangat kerja sebagian pegawai negeri di Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor yang terjadi di semua lini, yang terlihat dari 

adanya perilaku sebagian pegawai negeri tersebut yang cenderung 

memperpanjang waktu istirahat untuk mendapatkan waktu bebas pekerjaan. 

 4. Adanya keluhan pegawai negeri  sipil di lingkungan Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor tentang kurang adanya penghargaan terhadap 

prestasi jika suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan. 
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Indikasi-indikasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan 

motivasi kerja pegawai negeri sipil di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Bogor agar dapat berkinerja dengan baik guna mencapai tujuan organisasi 

maupun tujuan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar latar 

belakang dan pernyataan tersebut, maka penulis berupaya mengangkat suatu judul 

penelitian yaitu “Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Dalam Pelaksanaan Otonomi 

Daerah”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

permasalahan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang diteliti 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terjadi perubahan faktor-faktor motivasi kerja pegawai di Dinas 

Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bogor yang berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai di dinas tersebut sehubungan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah? 

2. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai di 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan 

otonomi daerah? 

3. Apakah upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan motivasi kerja 

pegawai di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor agar 

kinerjanya menjadi lebih baik? 

 
 



 13

  Tujuan Penelitian 

 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi perubahan faktor-faktor motivasi kerja di Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai di dinas tersebut sehubungan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. 

3. Merumuskan rekomendasi tentang upaya yang dapat dilakukan dalam 

peningkatan motivasi kerja pegawai di Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bogor agar kinerjanya semakin baik. 

 

 Manfaat Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak 

hanya bagi penulis, namun juga bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Bogor dan pihak lain yang berkepentingan 

1.     Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar praktis dalam 

mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya 

wawasan berpikir dan menganalisa serta pemecahan permasalahan di dunia 

nyata, khususnya mengenai aspek-aspek sumber daya manusia.  
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2.    Bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan 

masukan dan pertimbangan sebagai upaya membantu memecahkan masalah 

melalui pengambilan langkah-langkah yang efektif dalam rangka 

peningkatan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam upaya meningkatkan 

kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang Pertanian dan 

Kehutanan guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

3.     Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

lebih lanjut, mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan atau 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

 
Penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai yang berstatus Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. 

Fokus pengkajian dalam penelitian ini hanya akan ditekankan pada faktor-faktor 

motivasi yang mempengaruhi kinerja pegawai tanpa membedakan keragaman 

responden yang tidak termasuk ke dalam daftar pertanyaan (kuesioner) tentang 

karakteristik responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah memberikan fokus 

perhatian terhadap faktor-faktor motivasi yang diteliti untuk meningkatkan kinerja 

pegawai yang berdampak kepada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan 

pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah agar pembahasan tesis ini sesuai 

dan fokus dengan cakupan judul dan tidak terlalu melebar.  
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Dalam penelitian ini,pengkajian terhadap motivasi mengacu kepada teori 

model Herzberg (teori dua faktor), faktor Motivasi yaitu faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kepuasan kerja, dan faktor Hygiene yaitu faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan ketidakpuasan kerja.  

Pengembangan sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan dalam 

pembangunan serta kesinambungan roda pemerintahan. Pembangunan di berbagai 

sektor merupakan upaya perwujudan dari tujuan organisasi pemerintah, seperti 

pembangunan dalam bidang pertanian. Pada era globalisasi sekarang ini, 

tantangan pembangunan pertanian semakin kuat. Pemerintah menggariskan bahwa 

pembangunan pertanian yang berorientasi pada agribisnis diharapkan dapat 

mewujudkan masyarakat yang mampu menghasilkan produk berdayasaing tinggi 

dan berkelanjutan (Departemen pertanian, 2002).  

Pasal 129 tentang kepegawaian daerah yang tertera pada ayat (1) dan (2) 

menjelaskan pelaksanaan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara 

nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah menjadi wewenang pemerintah 

daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan hak dan 

kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian 

jumlah, maka dari itu birokrasi pertanian di Kabupaten/Kota perlu semakin 

mantap baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat petani. Untuk dapat mencapai hal tersebut, diperlukan sumber 

daya manusia yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan yang 
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luas, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dengan kebutuhan organisasi 

serta masyarakat. Sebagai daerah otonom, penyelenggara penyuluh pertanian 

menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengelolah dan 

memanfaatkan sumber daya penyuluh pertanian secara optimal.sebagai unsur 

penentu kinerja, aparatur pemerintah daerah dipersyaratkan untuk memiliki 

kualitas yang baik dengan memiliki sikap dan perilaku yang berintikan 

pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. 

Dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh pertanian, penyuluh perlu 

memiliki motivasi kerja yang berasal dari dalam dirinya dan lingkungannya. 

Penyuluh pertanian diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan penyuluhan 

secara efektif serta produktif. Kondisi lingkungan dan sistem penyelenggaraan 

penyuluhan yang baik akan mendorong penyuluh untuk meningkatkan prestasi 

dan pelayanan prima kepada petani. Namun sebaliknya, kondisi yang tidak 

mendukung akan membuat penyuluh pertanian tidak termotivasi untuk melakukan 

penyuluhan dan pelayanan terhadap petani. 

Penghargaan itu baru mempunyai nilai, apabila diberikan kepada pegawai 

tepat waktu, misalnya atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat 

kepada bawahannya tepat pada waktunya.KENAIKAN PANGKAT KHUSUS 

BAHAS JUGA YA BOOO..Penghargaan dapat juga diberikan kepada pegawai 

dalam bentuk promosi, Promosi mengandung pengertian apabila seorang pegawai 

dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih 

besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun 

lebih besar pula. setiap pegawai mendambakan promosi karena dipandang sebagai 
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penghargaan atas keberhasilan seseorang menunjukkan prestasi kerja yang tinggi 

dalam menunaikan kewajibannya dalam pekerjaan dan jabatan yang dipangkunya 

sekarang. 

 
 




