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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan 

peningkatan sumber daya manusia. Hal ini sangat mendesak dalam menghadapi era 

globalisasi baik nasional, regional maupun global. Berbagai pengaruh perubahan 

yang terjadi menuntut organisasi swasta maupun pemerintah untuk mengadakan 

inovasi-inovasi baru guna menghadapi tuntutan perubahan dan berupaya menyusun 

kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan. Berhasilan atau tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuanya tergantung pada keberhasilan dari sumber daya 

manusia organisasi itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara baik, terarah, 

dan terencana. 

Dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok 

kepegawaian Bab I butir 8 dijelaskan bahwa manajemen PNS adalah keseluruhan 

upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme 

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian meliputi perencanaan, 

pengadaan pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan, 

dan pemberhentian. Pada intinya manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada 

profesionalisme sumber daya manusia PNS yang bertugas memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 

pemerintah, dan pembangunan. 
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Perubahan lingkungan baik di lingkungan bisnis maupun organisasi saat ini 

berjalan begitu cepat dan sifatnya tidak pasti. Dalam lingkungan bisnis yang selalu 

berubah memerlukan pimpinan yang mampu menghadapi masalah-masalah yang 

kompleks saat ini. Keberhasilan organisasi mencapai tujuan ditentukan oleh 

kemampuan organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Apabila organisasi dapat 

menghadapi perubahan yang terjadi maka organisasi akan tumbuh dan berkembang. 

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan juga dipengaruhi dengan adanya sumber 

daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.  

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diadakan  pendidikan, pelatihan, 

pembinaan disiplin kerja, dan motivasi kerja untuk menumbuhkan komitmen yang 

kuat untuk meningkatkan prestasi kerja. 

Di dalam lingkungan organisasi pemerintah maupun swasta memiliki 

komitmen organisasional yang sudah ditetapkan agar pegawai dapat memahami dan 

melaksanakannya. Menurut Sopiah (2008:157) komitmen organisasional 

didefinisikan sebagai ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai 

dengan adanya kepercayaan, penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai 

organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan 

keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.  

Penelitian Irawati dan Mustakim (2010) menyatakan bahwa komitmen 

organisasional mempengaruhi prestasi pegawai meskipun tidak signifikan, hal ini 

terjadi karena adanya model perilaku organisasi yang berbeda yang mendominasi 

pemikiran manajemen dalam setiap organisasinya. Instansi pemerintah model 

perilakunya adalah kekuasaan, di mana wewenang formal yang resmi merupakan 
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orientasi manajemen, sedangkan pegawai memiliki orientasi patuh pada pemerintah 

yang diberikan kepadanya dengan tujuan kebutuhan hidup pegawai dan keluarganya 

terpenuhi. 

Permasalahan yang ditemui dalam lingkungan kerja adalah mengenai 

kedisiplinan. Kedisiplinan yang tinggi dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan 

prestasi kerja yang lebih baik dan melahirkan prilaku individu yang tidak cepat puas 

diri terhadap hasil yang dicapai. Faktor kedisiplinan dalam suatu organisasi maupun 

perusahaan memiliki peranan penting, bahkan merupakan pandangan atau penilaian 

yang dilakukan oleh puncak pimpinan atau manajemen perusahaan untuk menilai 

prestasi kerja pegawai.  

Menurut penelitian Irawati dan Mustakim (2010) seorang karyawan yang 

memilki disiplin kerja tinggi cenderung mengikuti aturan kerja secara tepat, 

melindungi metode pengerjaan, prosedur kerja, waktu, serta volume dan mutu yang 

telah ditetapkan organisasi untuk mencapai tujuan. Disiplin kerja  yang tumbuh 

dalam diri pegawai menumbuhkan sikap peduli, semangat dan gairah kerja, serta 

tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Selain itu penelitian Yapi  (2007) menguraikan faktor yang 

meningkatkan prestasi kerja antara lain disiplin kerja. Kedisiplinan seorang 

pemimpin organisasi sangat menentukan kedisiplinan karyawan karena tindakan 

seorang pemimpin akan menjadi panutan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam suatu organisasi maupun perusahaan setiap individu memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda sangat penting bagi suatu organisasi pemerintah untuk 

melihat apa kebutuhan dan harapan pegawai, apa bakat dan ketrampilan yang 
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dimiliki, serta bagaimana rencana pegawai untuk masa mendatang. Suatu organisasi 

pemerintah dapat mengetahui hal-hal tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk 

menempatkan karyawan pada posisi yang paling tepat dan pegawai akan semakin 

termotivasi dalam melakukan pekerjannya.  

Motivasi pada umumnya digunakan untuk mengkaji bagaimana dapat 

mengefektifkan kerja pegawai di dinas pemerintah agar dapat bekerja dan 

meningkatkan hasil kinerja di dinas pemerintah. Menurut Robbins (2001:166) 

motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk 

tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan individual.  

Menurut penelitian Indaryanti dan Mustakim (2010) motivasi merupakan 

penggunaan hasrat yang paling dalam, yang menggerakan dan menuntut seseorang 

dalam mengambil inisiatif, bertindak sangat efektif untuk bertahan menghadapi 

kesulitan, bahkan tidak mudah menyerah dan menjadi frustasi dalam kegagalan. 

Seseorang dengan motivasi kerja tinggi cenderung ulet dan gigih dalam mengerjakan 

tugas pekerjaan, sehingga tugasnya terselesaikan dengan baik sesuai dengan standar 

mutu yang ditetapkan organisasi. Selain itu penelitian Zainal (2007) menyatakan 

bahwa meningkatkan motivasi kerja pegawai akan semakin baik pula prestasi 

kerjanya. Faktor-faktor yang dapat mengukur motivasi kerja adalah motivasi atas 

kebutuhan, pengharapan atas lingkungan kerja, dan kebutuhan atas imbalan. 

Menurut Sondang (2001:224) penilaian prestasi kerja pegawai merupakan 

bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai dalam instansi pemerintah. 

Penilaian prestasi kerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 
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kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang bermanfaat untuk 

menentukan suatu tujuan dan pengembangan karirnya. Hasil penilaian kerja pegawai 

sebagai pengambil keputusan tentang identifikasi kebutuhan program, pendidikan 

dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan promosi, sistem 

imbalan. Penilaian prestasi kerja dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian 

kriteria yang ditetapkan secara rasional, obyektif, dan sistematik. 

Meningkatkan prestasi kerja di lingkungan instansi pemerintah dapat 

dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai komitmen organisasional agar 

pegawai seorang pegawai memiliki komitmen organisasional yang tinggi untuk 

termotivasi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Suatu 

kedisiplinan yang tinggi diasumsikan akan dapat meningkatkan prestasi kerja 

pegawai dalam lingkungan kerjanya.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Pengaruh Komitmen  

Organisasional, Motivas Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta.”  

 
B. Perumusan Masalah 

Setelah melihat dan meninjau pentingnya prestasi kerja pegawai untuk lebih 

ditingkatkan dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai? 

3. Apakah  motivasi kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai? 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, dan mencegah 

terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap 

simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan faktor-faktor 

yang digunakan sebagai variabel penelitian, yaitu komitmen organisasional, disiplin 

kerja, dan motivasi kerja yang dilakukan pegawai di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Surakarta dan pengaruhnya terhadap prestasi kerja pegawai. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap prestasi kerja pegawai 

pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta. 

2. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Surakarta. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan mengenai suatu penilaian prestasi kerja dalam instansi 

pemerintah khususnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta. 
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2. Bagi Pihak Lain 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi siapa saja 

yang membutuhkanya dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

3. Bagi Kepala di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan komitemen organisasional, disiplin 

kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Surakarta. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab 

yang secara garis besarnya bab demi bab disusun sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, 

yaitu tentang komitmen organisasional, disiplin kerja, motivasi kerja, 

dan prestasi kerja pegawai. Selain itu dibahas pula tinjauan penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, dan penentuan hipotesis. 
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BAB  III  METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB  IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil pengumpulan serta analisis 

data, sekaligus menemukan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. 

BAB  V PENUTUP  

Dalam bab ini dikemukakan simpulan dari serangkaian pembahasan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diperlukan. 


