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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

       Sumber daya manusia merupakan faktor penting atas efektivitas 

organisasi, karena tingkah laku pegawai dalam jangka panjang akan 

memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Orang-orang 

yang dalam organisasi memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha 

pegawai kepada organisasi.  

       Suatu organisasi, lembaga, intitusi, atau instansi pemerintah tentunya 

selalu diisi oleh individu-individu yang saling berinteraksi baik secara vertikal 

maupun horizontal (antara pelaksana dengan pelaksana ataupun antara 

pimpinan dengan pelaksana). Tujuannya untuk memajukan organisasi atau 

lembaga, institusi atau instansi dimana pegawai berkarya. Faktanya tentu dari 

individu-individu tersebut selalu ingin berkreasi dan ingin mencapai hasil 

yang terbaik. Untuk itulah maka unsur manusia perlu dibina, dikembangkan 

dan diatur sedemikian rupa agar dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas 

serta tanggung jawab yang diberikan. 

       Suatu organisasi tidak akan berkembang tanpa di dukung oleh prestasi 

kerja yang baik dari pegawai. Dengan cara mengembangkan dan 

menggerakkan sumber daya manusia yang ada secara baik dan dapat 

memenuhi apa yang dibutuhkan para pegawai untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan oleh organisasi, maka seluruh pegawai akan berusaha 
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semaksimal mungkin untuk memberikan timbal balik yang positif bagi 

pencapaian tujuan organisasi yaitu berupa prestasi kerja. 

       Usaha untuk membina, mendorong dan mengarahkan para pegawai perlu 

dilakukan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja, karena prestasi kerja 

merupakan faktor penentu bagi kelancaran pemerintah, pembangunan dan 

menentukan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. 

Prestasi kerja yang terarah dan dilandasi mutu serta keterampilan yang tinggi 

akan menghasilkan kerja yang efektif dan efisien yang dengan demikian 

prestasi kerja pegawai itu menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan. Bagi pegawai, prestasi kerja yang meningkat dapat 

memberikan keuntungan tersendiri seperti meningkatnya hasil pendapatan 

(gaji), memperluas kesempatan untuk dipromosikan serta semakin ahli dan 

terampil dalam bidang pekerjaannya. 

       Salah satu hal yang dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai adalah 

dengan memberikan motivasi. Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk 

bertindak yang mengarah kepada kesungguhan untuk mencapai apa yang 

diinginkan, motivasi sangat diperlukan oleh seorang pegawai sebagai daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja, agar mereka mau bekerja 

sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan sedangkan prestasi kerja yang terarah dan dilandasi mutu 

serta keterampilan yang tinggi akan menghasilkan kerja yang efektif dan 

efisien, yang dengan demikian prestasi kerja pegawai itu menentukan tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. 
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       Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan Instansi 

Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas harus mencapai akuntabilitas. Instansi pemerintah 

yang baik selaku unsur pembantu pemimpin dan dituntut selalu melakukan 

penambahan kinerja. Penambahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sub sistem dari 

Sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

       Menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatat Kerja Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung menjelaskan tugas pokok yaitu 

melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

       Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah suatu 

organisasi yang merupakan pelayan masyarakat dituntut untuk meningkatkan 

kemampuan aparaturnya sepeti peningkatan prestasi kerja dalam menunjang 

pelaksanaan pemberian pelayanan informasi yang sebaik-baiknya, karena 

tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung juga memiliki hambatan-hambatan dalam 

penyelenggaraan organisasi yang tidak lain disebebkan oleh kualitas sumber 

daya manusia dan berbagai aspek lainnya yang tidak mendukung. Jika hal 

demikian terjadi maka sulit bagi organisasi tersebut mencapai visi dan 

misinya. 
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       Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 

melaksanakan kebijakan Walikota Bandung bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata tersebut tidak terlepas dari pegawainya yang menjadi pelaksana 

teknis dari kebijakan tersebut. Dengan peranan itu, kedudukan pegawai negeri 

sebagai Aparat Negara merupakan faktor penentu bagi kelancaran pemerintah 

dan pembangunan. 

       Peningkatan prestasi kerja pegawai bukanlah suatu hal yang timbul begitu 

saja dari pegawai, tetapi di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi 

kerja pegawai merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Tanpa motivasi 

kerja yang tinggi, pegawai tidak akan mendapat dorongan dan hanya 

menunggu perintah dan kurang inisiatif dan kurang tanggung jawab. 

       Berdasarkan hasil penjajagan yang dilakukan, bahwa prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masih rendah, 

diantaranya : 

1. Kualitas Kerja. Dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masih 

belum maksimal, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak 

optimal. Contohnya : Pada tanggal 17 Desember 2019 , Berdasarkan 

pengamatan penjajagan melihat pada Sub Bagian Program Data dan 

Informasi, dalam pengelolaan data program LAKIP, pegawai tidak 

terampil dalam mengelola data program LAKIP yang seharusnya 

disimpan dalam 1 file tetapi kenyataannya disimpan dalam 4 file, 

sehingga data pengelolaan menjadi tercecer. Sehingga pekerjaan 
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menjadi terhambat dikarenakan data yang dibutuhkan terhambat akibat 

data yang perlu waktu untuk dicari. 

2. Ketepatan Waktu. Ketepatan Waktu dalam menyelesaikan tugas 

rendah. Dilihat dari adanya pegawai di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung yang masih kurang tepat waktu dalam 

memberikan tugas pokoknya yang harus diserahkan kepada bidang-

bidang lainnya. Contohnya : Pada tanggal 17 Desember 2019 pegawai 

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian telat dalam memberikan surat 

disposisi yang harus diserahkan kepada bidang-bidang yang 

bersangkutan di dalam surat disposisi tersebut. Oleh karena itu 

pekerjaan menjadi semakin lama dan keterlambatan semakin molor 

dan tidak tepat waktu. 

Permasalahan tersebut terjadi diduga oleh motivasi yang belum 

sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung berdasarkan prinsip-prinsip motivasi kerja sebagai berikut : 

1. Prinsip Partisipasi. Kurangnya prinsip partisipasi untuk berprestasi dari 

para pegawai. Hal ini dapat terlihat dari para pegawai yang tidak 

memiliki dorongan dalam pengembangan potensi kerja yang 

dimilikinya dan kurang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. 

Contohnya : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung hanya menampung tetapi 

tidak merealisasikan masukan-masukan atau ide-ide dari pegawai yang 
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ikut berpartisipasi dalam rapat, sehingga pegawai menjadi kurang 

antusias dalam melaksanakan pekerjaanya. 

2. Prinsip Komunikasi. Kurangnya prinsip komunikasi dalam berafiliasi 

sesama pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

Sebagian pegawai kurang mempunyai dorongan dalam menciptakan 

hubungan kerja yang baik dengan sesama pegawai, dan kurangnya 

pujian yang diterima dari pimpinan kepada para pegawai ketika para 

pegawainya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Contohnya : 

Kepala Bidang Kepegawaian menyampaikan tugas yang tidak spesifik, 

yang sering kali membuat pegawai bingung dalam pembuatan surat 

masuk, surat keluar serta dalam urusan kenaikan pangkat pegawai. 

       Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian untuk 

mengambil fokus yaitu “Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja 

Pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam usaha memberikan 

Motivasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung? 
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3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang terjadi dalam memberikan Motivasi terhadap Perstasi 

Kerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan 

informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas ,adapun 

tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja 

Pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

2. Memperoleh data dan informasi mengenai hambatan dalam 

Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

3. Mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan 

untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

Motivasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.  

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan teoritis, kegunaan ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuaan dan pengalaman serta memperluas wawasan 

dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama 
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perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Pasundan Bandung. 

2. Kegunaan Praktis, kegunaan ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak 

meneliti bagaimana Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja 

Pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 

  


