
I. PENDAHULUAN 

 
 Latar Belakang 

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari 

pembangunan ekonomi, sebab pembangunan ekonomi nasional masih tetap 

berbasis sektor pertanian. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu 

upaya untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktifitas tenaga 

kerja pertanian. Dengan upaya tersebut diharapkan pendapatan dan kesejahteraan 

para petani dapat ditingkatkan. 

Tantangan utama sektor pertanian berupa industrialisasi dan era 

perdagangan bebas. Tantangan industrialisasi dan pasar global yang semakin ketat 

dan komplek tersebut menuntut corak pertanian yang efisien, produktif, standar 

produk, berdaya saing serta perubahan karakteristik pasar. Selain itu terjadinya 

transformasi struktur perekonomian dari sektor pertanian yang mengarah ke sektor 

industri, secara tidak langsung juga menuntut semakin perlunya dukungan yang 

kuat dari sektor pertanian, khususnya yang berbasis agribisnis. 

Pembangunan sektor pertanian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(NAD) juga tidak terlepas dari masalah tersebut, bahkan diperkirakan menghadapi 

permasalahan yang relatif lebih rumit. Hal ini mengingat situasi daerah selama ini 

yang kurang kondusif, minimnya sarana dan prasarana produksi, di tambah lagi 

dengan terjadinya musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 

lalu yang menelan korban ratusan ribu orang dan merusak fasilitas kehidupan 

masyarakat. Akibatnya diperlukan kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi disegala 

bidang tatanan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD, termasuk bidang 

pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.  
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Selain itu, untuk menghadapi tantangan yang lebih besar diperlukan 

kebijakan pembangunan yang efisien dan efektif dengan skala prioritas tertentu, 

yang akan mengarahkan proses pembangunan pertanian dilaksanakan dengan 

ritme yang relatif cepat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Distan TPH Prov. NAD) sebagai sebuah 

instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan 

pertanian tersebut, dituntut semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dan memberikan kinerja yang tinggi agar mampu secara optimal 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketetapan yang ada. Oleh 

karena itu Distan TPH Prov. NAD perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang 

memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja yang 

tinggi.  

Kinerja sumberdaya manusia (pegawai) yang tinggi, akan memudahkan 

Distan TPH Prov. NAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal 

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun untuk 

mendapatkan pegawai yang berkinerja tinggi diperlukan pengetahuan terhadap 

berbagai hal yang mempengaruhinya, baik secara internal maupun eksternal. 

Secara internal adalah kondisi dari dalam diri pegawai dan dalam organisasi itu 

sendiri, seperti motivasi kerja, kualitas dan kwantitas pegawai, kepemimpinan, 

pelaksanaan pendidikan dan latihan dan sebagainya. Secara eksternal meliputi 

lingkungan kerja itu sendiri, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta 

kondusifnya kondisi politik dan keamanan daerah. 

Sumberdaya manusia (pegawai) merupakan aset yang paling penting 

diantara tiga golongan unsur sumberdaya yaitu Manusia, Money dan Material 
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yang dimiliki oleh setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non 

pemerintah, sebab nilai unsur Money dan Material, tergantung pada 

pemanfaatannya oleh unsur manusia sebagai pelaku aktif dalam organisasi 

(Atmosoeprapto, 2001). Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama dan 

kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 

Walaupun sumberdaya lainnya telah dimiliki, tetapi sumberdaya manusia adalah 

kunci dari pemanfaatan berbagai sumberdaya dalam organisasi. Oleh karena itu, 

agar organisasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan 

dan sasarannya, diperlukan kemampuan manajemen untuk mengelola sumberdaya 

manusia dalam suatu organisasi dengan baik dan menyusun strategi yang tepat, 

sebab efektifitas dan efisiensi suatu organisasi tergantung bagaimana 

mengkombinasikan pengelolaan sumberdaya manusia dengan strategi organisasi 

(Werther dan Davis, 1996). 

Pengelolaan sumberdaya manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan potensi, pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian 

serta faktor lainnya yang terdapat dalam diri manusia agar tercipta kinerja yang 

tinggi. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan 

sumberdaya manusia agar tercipta kinerja yang tinggi tersebut adalah faktor 

motivasi kerja pegawainya. Kemampuan pihak manajemen mengindentifikasi dan 

menganalisis faktor motivasi kerja yang terdapat pada pegawainya, sangat 

membantu dalam mengelola sumberdaya manusia agar mampu meningkatkan 

kinerjanya sehingga pada akhirnya kinerja organisasi juga akan meningkat. 

Motivasi kerja berhubungan dengan kinerja pegawai dalam pencapaian 

tujuan organisasi, karena motivasi kerja menunjukkan kondisi yang dapat 
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menggerakkan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, diperlukan suatu pendekatan untuk mengetahui 

faktor apa saja yang dapat memotivasi kerja pegawai. Dengan mengetahui motif 

dan 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. 

Motivasi kerja sebagian ditentukan oleh kebutuhan, sedangkan kebutuhan 

mengalami perubahan sejalan dengan waktu dan keadaan. Terjadinya gempa dan 

tsunami telah mempengaruhi perubahan kebutuhan tersebut. Pada Distan TPH 

Prov. NAD, terjadinya gempa dan tsunami menyebabkan 19 orang pegawai tetap 

dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tewas. Lima orang diantaranya pejabat 

eselon IV (kepala seksi). 30 orang PNS lainnya mengalami musibah berupa 

rumahnya rusak total/rusak berat, kehilangan anggota keluarga, dan kehilangan 

keduanya. Tsunami juga merusak sebahagian sarana dan prasarana penunjang 

kerja Distan TPH Prov. NAD (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Nanggroe Aceh Darussalam, 2004).  

Hal ini diduga akan mempengaruhi faktor motivasi kerja, dan kinerja 

pegawai karena terjadinya perubahan komposisi PNS yang jumlahnya berkurang, 

kondisi kerja dengan beban yang tinggi, dan kondisi pegawai yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan kebutuhan baik kebutuhan organisasi maupun kebutuhan 

PNS itu sendiri. Pemimpin dalam organisasi perlu mengetahui secara objektif 

berbagai kebutuhan (needs) maupun keinginan (wants) pegawai dan 

memperhatikan perubahan kebutuhan tersebut untuk digunakan sebagai 
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pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah penyesuaian pemberian 

motivasi kerja pada pegawai.  

Pemberian motivasi kerja merupakan faktor yang menentukan dalam 

upaya peningkatan kinerja pegawai. Terciptanya pegawai yang berkualitas tidak 

terlepas dari adanya motivasi kerja yang tinggi dari pegawai itu sendiri dalam 

melakukan pekerjaannya, karena dengan motivasi diharapkan setiap pegawai mau 

bekerja keras untuk mencapai kinerja yang tinggi (Hasibuan, 2005). Oleh karena 

itu pemimpin harus mampu memberikan dorongan motivasi yang tepat, serta 

memperlakukan pegawai sebagai manusia seutuhnya yaitu dihargai, dimengerti 

dan diterima, sehingga mereka merasa puas dan dapat bekerja dengan baik dan 

senang hati. Hal ini akan mempengaruhi lahirnya mekanisme kerja yang kondusif 

bagi tumbuh dan berkembangnya semangat aktualisasi dan motivasi berprestasi 

pegawai.  

Komposisi pegawai tetap dan berstatus pegawai negeri pada Distan TPH 

Prov. NAD dan bertugas di Banda Aceh saat ini berjumlah 92 orang yang terdiri 

dari jabatan struktural (eselon III dan IV) sebanyak 35 orang (38,04%), staf 57 

orang (61,96%), dan 30 orang (32,61%) diantaranya merupakan pegawai yang 

mengalami musibah tsunami (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Nanggroe Aceh Darussalam, 2005a). Jabatan struktural (pimpinan) sebagian diisi 

oleh pejabat yang baru karena terjadinya promosi dan mutasi untuk penyesuaian 

pasca tsunami. Hal ini menimbulkan masalah penyesuaian pegawai terhadap 

pekerjaannya dan pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, baik 

ditingkat atasan maupun bawahan. Masalah ini dapat diatasi dengan pemberian 

motivasi karena pada dasarnya manusia memiliki perasaan dan kepentingan 
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pribadi. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi motivasi kerja pegawai 

baik pimpinan maupun staf, maka akan mudah untuk penyesuaian pengelolaanya 

sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik dan produktif. 

Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada, maka salah satu 

alternatif dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi Distan TPH 

Prov. NAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke depan adalah dengan 

meningkatkan motivasi kerja pegawainya, baik pegawai pimpinan maupun staf. 

Karena itu, perlu dianalisis mengenai motivasi kerja pegawai agar dapat 

diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan motivasi kerja 

pegawai, dan seberapa erat hubungannya dengan kinerja. Berdasarkan kedua hal 

tersebut, selanjutnya dapat disusun rekomendasi solusi alternatif untuk 

meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan faktor-faktor motivasi kerja. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian untuk menganalisis hubungan 

faktor-faktor motivasi kerja dengan kinerja pegawai pada Distan TPH Prov. NAD 

perlu dilakukan. Melalui penelitian ini di harapkan pada masa yang akan datang, 

Distan TPH Prov. NAD dapat mengelola sumberdaya manusia dengan baik dan 

meningkatkan motivasi kerja pegawainya sehingga kinerja organisasi dapat 

ditingkatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan di Distan TPH Prov. 

NAD dapat dinyatakan kedalam rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana persepsi pegawai pimpinan dan staf Distan TPH Prov. NAD 

mengenai faktor-faktor motivasi, motivasi kerja dan kinerjanya?  



 7

b. Faktor-faktor motivasi apa saja yang ada hubungannya dengan motivasi kerja 

pegawai pimpinan dan staf Distan TPH Prov. NAD? 

c. Seberapa erat motivasi kerja pegawai pimpinan dan staf Distan TPH Prov. 

NAD berhubungan dengan kinerja?  

d. Bagaimana sebaiknya upaya-upaya peningkatan motivasi kerja pegawai 

pimpinan dan staf dilaksanakan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Menelaah persepsi pegawai pimpinan dan staf Dinas TPH Prov. NAD 

mengenai faktor-faktor motivasi, tingkat motivasi kerja dan kinerjanya  

b. Menganalisis faktor-faktor motivasi yang berhubungan dengan motivasi kerja 

pegawai pimpinan dan staf Dinas TPH Prov. NAD  

c. Menganalisis seberapa erat hubungan motivasi kerja tersebut terhadap kinerja 

pegawai pimpinan dan staf Distan TPH Prov. NAD. 

d. Memberikan rekomendasi mengenai upaya yang perlu diprioritaskan dalam 

meningkatkan motivasi kerja pegawai pimpinan dan staf, agar kinerjanya 

semakin baik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi Distan TPH Prov. NAD, untuk mengelola faktor-faktor motivasi yang 

berhubungan dengan motivasi kerja pegawai, dalam upaya meningkatkan kinerja 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai Distan TPH Prov. NAD yang 

bertugas di Banda Aceh dan berstatus pegawai negeri. Fokus pengkajian 

ditekankan pada faktor-faktor motivasi berdasarkan teori dua faktor Hezberg yang 

berhubungan dengan motivasi kerja pegawai serta hubungan motivasi kerja 

dengan kinerja.  

 

 




