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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah yang mulai efektif sejak tahun 2001, bahwa pemerintah daerah menjadi 

tulang punggung dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab adalah bidang ekonomi 

yaitu adanya pengaturan dan pengelolaan pasar yang di bawahi oleh dinas, yaitu 

dinas pengelolaan pasar. 

Dinas pengelolaan pasar sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota di 

bidang pengelolaan pasar dituntut peran sertanya dalam menunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah kota yang diatur dalam peraturan daerah. Dinas pasr 

diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam menggerakkan roda 

pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Oeh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah 

pegawai dinas pasar yang benar – benar handal, mumpuni, trampil dan sadar akan 

tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan pasar bagi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor untuk menumbuhkan sikap mental 

yang baik, semangat kerja, dan disiplin kerja adalah pemberian motivasi. Hal ini 

dikarenakan pemberian motivasi sebenarnya merupakan dorongan terhadap 
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seseorang dalam organisasi untuk melaksanakan satu kegiatan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Motivasi ada dua jenis, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. 

Motivasi positif yaitu proses mempengaruhi orang untuk dapat menjalankan 

sesuatu yang diinginkan dengan cara memberi kemungkinan mendapat hadiah, 

sedangkan motivasi negatif yaitu proses mempengaruhi orang dengan kekuatan 

ketakutan. Wujud dari motivasi positif adalah uang tambahan, penghargaan dan 

lain-lain. Motivasi negatif bisa berujud ketakutan, ancaman kehilangan sesuatu 

atau jabatan, kehilangan pengakuan. Kuat atau tidaknya motivasi seorang tenaga 

kerja ikut menentukan besar kecilnya suatu produktifitas kerja (As’ad, 1991). 

Perlu diingatkan bahwa kemampuan berproduksi seorang karyawan ada 

pada diri karyawan sendiri. Oleh karena itu usaha peningkatan produktifitas kerja 

tersebut sebaiknya berpangkal tolak pada orang  yang bekerja itu. Sedangkan 

fungsi -  fungsi manajemen adalah bagaimana mendorong agar orang mau bekerja 

giat, kompak dan efektif. 

Untuk mendorong fungsi manajemen diatas, maka pengawasan dari 

pimpinan sangat diperlukan. Karena kegiatan utamanya berbentuk bimbingan, 

pembinaan dan pengarahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

kekeliruan yang ditemukan, termasuk juga terhadap fungsi pengendalian, 

sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin dan Narimo (2005) tentang 

faktor penentu produktifitas pegawai di lingkungan Sekda Karanganyar 

menemukan adanya pengaruh yang negatif dari motivasi dan pengaruh positif 
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pengawasan melekat terhadap produktivitas. Temuan ini mempunyai implikasi 

bahwa pada produktivitas pegawai tidak didorong karena adanya motivasi 

memperoleh bonus, hadiah, tetapi karena adanya ketakutan akan kehilangan 

sesuatu atau mungkin ketakutan kehilangan jabatan. 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa adanya motivasi dan 

pengawasan melekat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Sehingga mendorong bagi penulis untuk 

mengambil judul “ Pengaruh Motivasi Dan Pengawasan Melekat Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Dinas Pasar Pemkot Surakarta “. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara pengawasan yang melekat 

terhadap produktivitas kerja karyawan ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan semakin banyaknya variabel yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja, maka untuk mempermudah dalam pengumpulan data juga 

keterbatasan berfikir dibutuhkan adanya pembatasan masalah. 

1. Dalam pembatasan masalah skripsi ini dibatasi pada faktor : 

Pengamatan dan penelitian skripsi ini terbatas pada Dinas Pasar Pemkot 

Surakarta  
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2.  Sesuai dengan judul, maka permasalahan yang terkait dengan motivasi 

dan pengawasan melekat di tahun 2007. 

3. Produktivitas kerja dibatasi pada hasil produksi dan jumlah tenaga kerja 

yang ada di tahun 2007. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan serta menjadia referensi 

bagi peneliti sejenis 

2. Secara Praktis 

Sebagai informasi bagi pemkot terkait dalam hal ini adalah Pemkot 

Surakarta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

terkait fungsi Dinas Pasar sebagai pengelola pasar di Kota Surakarta.  
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori tentang pengertian 

manajemen sumber daya manusia, motivasi kerja, pengawasan 

melekat, produktivitas kerja serta teori relevan lain yang 

mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka penelitian, hipotesis, ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, data 

dan sumber data, operasional variabel dan tehnik analisis data. 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, deskripsi 

data, analisis data dan hasil pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapakan dapat 

bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.  

 

 


