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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Dinas Pertanian Dan Tanaman  Pangan Provinsi Jawa Barat, merupakan 

salah satu perangkat daerah yang memiliki kegiatan produksi holtikultura, 

peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, penyerapan 

tenaga kerja, pendapatan petani, permintaan masyarakat konsumen, investasi, 

pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 

dan kehutanan itu adalah sumbangan bagi devisa negara dalam bidang pertanian 

sejak jaman penjajahan sampai saat ini. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari 

keberadaan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam 

peranannya untuk meningkatkan produksi, populasi, konsumsi dan pemasaran 

produk – produk pertanian tanaman pangan. 

Maka dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

2110/706/Kpts/1983 tentang sususan organisasi dan tata kerja Departemen 

Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian dan Tanaman Pangan maka  Provinsi 

Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Ketika 

melaksanakan tugas pokok dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 

Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asas 

otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta fungsi Dinas Pertanian dan  

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat penyelenggaraan perumusan dan penetapan 

kebijakan teknis sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman 
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hortikultura dan bina usaha, penyelenggaraan urusan pertanian tanaman pangan 

meliputi sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura 

danbinausaha, penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas – tugas Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan  Provinsi Jawa Barat yang meliputi sumber daya, 

produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha, 

penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.  

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat memiliki 

amanah untuk melayani masyarakat pegawai dengan pelayanan yang terbaik, serta 

menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance). Hal tersebut 

menuntut adanya perubahan strategi dan kebijakan yang mengarah kepada 

peningkatan mutu pelayanan sehingga menjadikan Dinas Pertanian dan Tanaman 

Pangan Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga aparatur yang terbaik( Tertib, Benar, 

Akuntabel, Integritas, dan Kreatif).  

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia 

(SDM) aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Seperti yang ditegaskan dalam 

pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok 

kepegawaian (1999:4) yaitu “Pegawai Negeri berkedudukan sebagaai unsur 

aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara professional, jujur adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 

pemerintah dan pembangunan. Untuk itu pegawai dituntut memiliki kinerja yang 

baik, sehingga perlu adanya penilaian kinerja secara proporsional terhadap setiap 

program dan aktifitas pegawai.Penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilaksanakan 
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berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang penilaian 

pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil.Unsur – unsur yang dinilai dalam 

melaksanakan penilaian pelaksaan pekerjaan adalah kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan 

kepemimpinan.Penilaian ini setiap pegawai mampu menilaian ketetapan 

strateginya, menangani segala urusan administrative seperti gaji, promosi, 

pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan kepegawaian dan lain 

sebagainya.Khususnya untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sangat 

penting karena adanya tuntutan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kontrol, dan 

kebutuhan pengembangan organisasi pemerintah. 

Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Anwar, 2012:9). Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat 

dari bagaimana organisasi tersebut mengelola sumberdaya yang 

dimiliki.Organisasi dengan kinerja yang baik, mempunyai efektivitas dalam 

menangani sumberdaya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai baik 

secara individu maupun organisasinya. Begitu pula dengan Dinas Pertanian dan 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang merupakan intansi pemerintahan yang 

bergerak dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya subsistem pertanian 

tanaman pangan dan mempunyai peran memberikan kontribusi terhadap 

penyediaan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, peningkatan 

pendapatan petani, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta 
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untuk menunjang ketahanan pangan. Instansi ini pun tidak jauh berbeda dengan 

atau intansi lainnya yang menganggap pentingnya mengelola sumber daya 

manusia dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja. 

Peraturan Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS (Pegawai Negeri 

Sipil). 

Kinerja pegawai sangat diperhatikan oleh Pemerintah agar dapat menjadi bahan 

pembelajaran bagi instansi pemerintah lainnya.Tujuannya untuk meningkatkan 

prestasi dan kinerja PNS. PP ini merupakan penyempurna dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 

yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan 

hukum. Penilaian prestasi kerja sangat penting bagi instansi pemerintahan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai. Prestasi kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)  akan 

dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu: 

1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu: rencana kerja dan target yang akan dicapai 

oleh seorang PNS ( Pegawai Negeri Sipil) 

2. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan 

oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil)atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. SKP 

(Sasaran Kerja Pegawai) itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang 

harus dicapai setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus 

berdasarkan pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 

penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. 
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Tabel 1.1  

Unsur-Unsur Penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Perilaku Kerja 

Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan provinsi jawa barat divisi SDM 

Pada Tabel 1.1 unsur – unsur penlaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 

terdiri atas empat unsur yakni kuantitas,kualitas, waktu, dan biaya.SKP (Standar 

Kerja Pegawai)  memiliki bobot sebesar 60%.Sedangkan unsur – unsur perilaku 

kerja yang di dalamnya terdapat 6 unsur yakni orientasi pelayanan, integritas, 

komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.Penilaian prestasi kerja dengan 

menggunakan SKPmulai diberlakukan setiap instansi pemerintahan pada Tahun 

2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011. Dari unsur – unsur 

diatas yang mana pada saat penilaian dicocokkan dengan standar nilai yang ada 

pada tabel 1.2 dibawah ini sebagaiberikut : 

Tabel 1.2 

Standar Nilai kinerja Pegawai 

Dinas Petanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:PeraturanPemerintah No 46 tahun 2011 

NO 
SKP Perilaku Kerja 

Unsur-unsur Unsur-unsur 

1 Kuantitas Orientasi pelayanan 

2 Kualitas Integritas 

3 Waktu Komitmen 

4 Biaya Disiplin 

5 - Kerjasama 

6 - Kepemimpinan 

 Bobot 60% Bobot 40% 

No Nilai (%) Kategori 

1 91- ke atas Sangat baik 

2 76-90 Baik 

3 61-75 Cukup 

4 51-60 Kurang 

5 50 ke bawah Sangat kurang Baik 
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Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa standar-standar nilai yang 

akhirnya dapat menentukan kinerja pegawai yang ada di Dinas Pertanian dan 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat akan di cocokkan menurut bobot terdapat 

didalam Tabel 1.1. tersebut diatas. Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan setiap 

PNS (pegawai Negeri Sipil) wajib menyusun SKP( Sasaran Kerja Pegawai ) 

berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) itu 

memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 

penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Dengan diberlakukanya penilaian 

kinerja pegawai di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, 

maka pegawai akan lebih termotivasi dalam melaksanakan pekerjaanya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diterimanya. Selain itu pegawai dituntut 

untuk bekerja tepat waktu dalam menyelesaikan segala tugas yang diberikan 

beserta pembuatan laporan dalam setiap kegiatan yang dilakukan agar tugas yang 

diberikan kepada  kinerja pegawai di dinas pertanian dan tanaman pangan. 

Berdasarkan pengamatan awal penelitian di Dinas PertanianDanTanaman  

Pangan Provinsi Jawa Barat, diindikasikan terdapat masalah pada kinerja pegawai 

di instansi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari kinerja pegawai dinas pertanian dan 

tanaman pangan provinsi jawa barat tahun 2014-2016 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Kinerja  Pegawai Dinas Pertanian danTanaman Pangan Provinsi  

Jawa Barat Tahun 2014 – 2016 

No  Tahun Kinerja  

1 2014 76,8 

2 2015 68,8 

3 2016 64,6 

 

Sumber: Dinas Pertanian dan  tanamanPangan, 2017 
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Berdasarkan hasil kinerja  pegawai Dinas Pertanian dan tanaman Pangan 

Bandung Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dari tahun ketahaun mengalami 

penurunan kinerja pegawai artinya masih perlunya adanya perbaikan pada kinerja 

pegawai sehingga bisa meningkatkan hasil kinerja pegawai dan dapat mencapai 

target perusahaan. Penilaian kinerja pegawai di dinas pertanian dan tanaman 

pangan provinsi jawa barat dinilai berdasarkan dimensi kualitas, kuantitas, 

tanggung jawab, kerja sama , dan efektivitas. 

Berdasarkan gambaran mengenai kinerja pegawai, penulis melakukan 

wawancara dengan kepala bagian SDM, hasil wawancara diperoleh beberapa 

masalah diantaranya: 

1.  Pegawai mengumpulkan laporan – laporan melebihi batas waktu yang 

telah ditetapkan instansi.  

2. Pegawai kurangnya terjalin kekompakan dari setiap pegawai untuk 

menyelesaikan pekerjaan bersama. 

3.  Pegawai masih terlihat kurang menyadari akan tugas dan tanggung jawab 

sehingga banyak pekerjaan yabg belum terselesaikan.  

4.  Pegawai kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan kurang 

inisiatif untuk mengerjakan dan kurang inisiatif untuk  mengerjakan 

laporan – laporan dengan cepat.  

Untuk itu penulis melakukan wawancara kepada kepala Bagian SDM 

untuk mengetahui faktoryang menyebabkan penurunan nilai kinerja  pegawai.Dari 

hasil wawancara diperoleh bahwa yang menyebabkan kinerja pegawai  menurun 

karena ditemukan adanya masalah dalam tingkat disiplin kerja pegawai. 
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Disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku & perbuatan perorangan maupun 

kelompok untuk patuh dan taat terhadap peraturan, etika, dan norma yang berlaku. 

Pegawai harus disiplin pada dirinya, tugas – tugasnya, serta menaati peraturan-

peraturan yang berlaku.Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:194), “Kedisiplinan 

diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku”. 

Berdasarkan melihat kondisi disiplin kerja pegawai Dinas Pertanian 

Tanaman dan Pangan Bandung, berikut adalah jumlah ketidakhadiran pegawai 

yang penulis peroleh dari bagian SDM yaitu: 

 

Sumber :Dinas Pertanian dan tanaman pangan provinsi jawa barat  

 

Gambar 1.1  

Jumlah Ketidakhadiran Pegawai Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat 

 

Berdasarkan Gambar l.1 dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran 

pegawai di Dinas Pertanian dan Pangan, setiap tahun mengalami peningkatan, dari 

tahun 2013 sampai dengan 2016.Hal ini tentu sangat memberikan dampak buruk 

pada kinerja pegawai, yang menyebabkan target kinerja pegawai belum mencapai 

optimal karena Untuk mengetahui gambaran mengenai disiplin kerja pegawai, 
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penulis melakukan wawancara kepada kepala Bagian SDM, hasil wawancara 

diperoleh beberapa permasalahan diantaranya yaitu : 

1.  Berdasarkan dimensi mengenai kehadiran dengan indikator absensi dan tepat 

waktu. Masih kurangnya kedisiplinan pegawai, dilihat dari jumlah  

ketidakhadiran tahun ke tahun terus meningkat. Serta masih adanya pegawai 

yang masuk dan pulang kerja tidak tepat waktu. 

2.  Berdasarkan dimensi ketaatan pada standar kerja dengan indikator mentaati 

aturan dan pedoman bekerja. Masih adanya pegawai yang melanggar 

peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi. Terlihat pada saat ja, 

istirahat, masih saja ada yang terlambat masuk dan kebanyakan pegawai 

mengulur – ulurkan waktu terkesan tidak memperdulikan jam isitrahat yang 

telah ditentukan instansi yaitu jam istirahat dimulai pukul 12.00 sampai 

dengan 13.00.  

3.  Berdasarkan dimensi etika kerja dengan indikator sikap dan perilaku. Masih 

adanya pegawai yang sebagian meninggalan tugasanya saat jam kerja tanpa 

izin. 

4. Berdasarkan dimensi pegawai masih adanya yang tidak menghargai dan 

menghormati pendapat sesame pegawai. 

Disiplin merupakan sebuah titik awal segala kesuksesan dalam rangka 

mencapai tujuan sebuah perusahaan, disiplin juga merupakan kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan. Kesadaran mencerminkan sikap 

seseorang secara sukarela mentaati semua peraturan, sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya. Penerapan disiplin dalam suatu organisasi bertujuan agar 
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semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut dengan sukarela mematuhi 

serta mentaati setiap tata tertib yang berlaku tanpa ada paksaan.hal ini juga 

didukung dengan pendapat dari Malayu S.P Hasibuan (2012: 193), “Semakin baik 

disiplin kerja seseorang, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai”. 

Berdasarkan pra survey mengenai variabel kinerja pegawai Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, penulis melakukan 

penelitian pra survey kepada 30 pegawai, hasilnya dapat dilihat pada table 1.4 di 

bawah ini: 

 

Tabel 1.4 

 Hasil Pra Survey Kinerja Pegawai Dinas Pertanian Dan Tanaman 

Pangan Provinsi Jawa Barat  

Variabel  Dimensi  SS S KS TS STS Total  

Kinerja 

Pegawai 

 

Kualitas  4 5 10 6 5 30 

Kuantitas 3 7 9 6 5 30 

Tanggung jawab  3 5 13 5 4 30 

Kerja sama 4 7 9 5 5 30 

Efektifitas  3 5 12 5 5 30 

Frekuensi  14 24 41 22 19 150 

Skor  70 96 123 44 19 352 

Rata-rata skor      2,93 

Sumber : Hasil olah data pra survey,2017. 

Berdasarkan Tabel 1.4menunjukkan hasil kuesioner prasurvey penelitian 

mengenai kinerja  dapat dilihat bawa kinerja pegawai dari total skor 2,93 termasuk 

kategori kurang baik sehingga kinerja pegawai di dinas pertanian dan tanaman 

pangan provinsi jawa barat secara keseluruhan tidak adanya penilaian 

keberhasilan dari pimpinan sebagai pengukuran keberhasilan pelaksanaan yang 

belum mencapai optimal yang disebabkan masih kurang optimalnya kualitas, 
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kuantitas dan efektifitas kerja dari pegawai yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitafif maupun kualitatif. 

Tabel 1.5 

 Hasil Pra Survey disiplin kerja  Pegawai Dinas Pertanian Dan 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat  

Variabel  Dimensi  SS S KS TS STS Total  

Disiplin 

kerja 

Taat terhadap 

aturan waktu  
7 7 6 5 5 30 

Taat terhadap 

aturan perusahaan  
7 7 6 6 4 30 

Taat terhadap 

aturan dalam 

pekerjaan  

7 6 6 6 5 30 

Taat terhadap 

aturan lainnya 
8 7 6 5 4 30 

Frekuensi  29 27 23 22 18 120 

Skor  145 108 69 44 18 384 

Rata-rata skor  

3,2 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.5menunjukkan hasil prasurvey penelitian mengenai 

disiplin kerja dapat dilihat bahwa disiplin kerja pegawai dari total skor 3,2 

termasuk kategori kurang baik sehingga disiplin kerja pegawai dinas pertanian 

dan tanaman pangan provinsi jawa barat. Untuk menggerakkan pegawai agar 

dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan atau ketentuan 

yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapakan  merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam 

mempertahankan ataudisiplin yang baik karena semakin baik disiplin kerja maka 

akan baik juga kinerja karyawan tersebut,  tanpa disiplin kerja yang baik sulit bagi 

perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Tabel 1.6 

Hasil Pra Survey Pengawasan Kerja  Pegawai Dinas Pertanian Dan 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat  

Variabel  Dimensi  SS S KS TS STS Total  

Pengawasan 

kerja 

Prosedur  7 7 6 5 5 30 

Standar 6 5 8 8 4 30 

Ketelitian 6 6 6 6 6 30 

Pengukuran 

pekerjaan  
6 6 7 6 5 30 

Perbaikan 7 6 5 6 6 30 

Frekuensi  32 30 32 31 26 150 

Skor 175 60 96 62 26 419 

Rata-rata skor       2,79 

 

Berdasarkan Tabel 1.7 menunjukkan hasil prasurvey penelitian mengenai 

pengawasan kerja dapat dilihat bahwa pengawasan kerja dari total 2,97 termasuk 

kategori kurang baik sehingga pengawasan kerja dinas pertanian dan tanaman 

pangan provinsi jawa barat tidak adanya perbaikan terhadap penyimpangan atas 

kebenaran pekerjaan pegawai, dan masih belum efektifnya prosedur pengawasan 

kerja di instansiuntuk mengetahui suatu kerjasama instansi atau organisasi agar 

berkesinambungan disuatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk 

mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan sebagai proses 

memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan 

sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan 

yang berarti.  



13 
 

Tabel 1.7 

Hasil Pra Survey Motivasi  Pegawai Dinas Pertanian Dan Tanaman 

Pangan Provinsi Jawa Barat  

 

Variabel  Dimensi  SS S KS TS STS Total  

Motivasi 

Kebutuhan untuk 

berprestasi 
7 7 8 4 4 30 

Kebutuhan untuk 

menjalin 

hubungan antar 

personal 

6 8 8 3 5 30 

Kebutuhan untuk 

berkuasa dan 

berpengaruh pada 

orang lain 

5 5 8 9 3 30 

Frekuensi  18 20 24 16 12 90 

Skor  90 80 72 32 12 286 

Rata-rata skor       3,1 

 

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan hasil prasurvey penelitian mengenai 

motivasi dapat dilihat bahwa motivasi kerja pegawai dari total 3,1 termasuk 

kategori kurang baik sehingga motivasi kerja dinas pertanian dan tanaman pangan 

provinsi jawa barat kurangnya dorongan pegawai untuk bekerja mencapai target. 

Dikarenakan pegawai masih kurang berusaha mengembangkan kemampuan untuk 

mencapai kekuasaan dan tanggung jawab. 

 Motivasi kerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja.untuk memotivasi 

seseorang diperlukan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan yang ditanyakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Untuk 

memotivasi kinerja pegawai dibutuhkan peran pemimpin dalam sebuah organisasi 
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bukanlah hal yang mudah namun sebagian orang pimpinan untuk berbuat adil 

mengingat setiap pegawai memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

penulis melakukan wawancara kembali dengan kepala Bagian SDM untuk 

mengetahui gambaran mengenai motivasi kerja, hasil wawancara diperoleh bahwa 

kurangnya motivasi yang ada dalam diri pegawai seperti kurangnya dorongan 

pegawai untuk bekerja dengan lebih baik lagi dari pada sebelumnya, kurangnya 

dorongan untuk bekerja mencapai target yang ditentukan dan kurangnya 

kerjasama antar pegawai dalam mengerjakan pekerjaan dan kurangnya 

pengawasan yang efektif dari pimpinan yang menyebabkan disiplin kerja pegawai 

yang kurang yang menyebabkan penurunan nilai prestasi kerja pegawai.  

  Motivasi kerja bukan satu – satunya faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai, karena pengawasan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas PertaniandanTanaman  Pangan 

Provinsi Jawa Barat. Pengawasan kerja merupakan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapain hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan salah satu fungsi pokok manajemen 

yang harus dilaksanakan dalam suatu instansi atau organisasi pemerintah, untuk 

memantau, mengukur atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah 

direncanakan dapat dilaksanakan dengan tujuannya selain itu pengawasan 

dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan 

untuk mengukur dan menilai hasil kerjanya. 

Di kemukakan oleh (T.Hani Handoko 2010:359). Untuk mengetahui gambaran 

mengenai pengawasan kerja pada Dinas 
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Pertanian dan Pangan Provinsi Jawa Barat, penulis melakukan wawancara kepada 

kepala Bagian SDM (Sumber Daya Manusia). 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGAWASAN KERJA 

DAN MOTIVASI TERHADAP DISIPLIN KERJA DAN DAMPAKNYA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN DAN 

TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT” 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian  

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan masalah yang akan 

diteliti. Sedangkan rumusan masalah merupakan gambaran permasalahan yang 

tercakup didalam penelitian.Permasalahan ini meliputi faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Jawa 

Barat. 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut:  

Kinerja Pegawai 

1.  Masih adanya pegawai yang menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang tidak 

sesuai dengan target yang telah ditentukan instansi. 

2. Kurangnya terjalin kekompakan dari setiap pegawai untuk menyelesaikan 

pekerjaan bersama.  

3.  Pegawai masih terlihat kurang menyadari akan tugas dan tanggung jawab 

sehingga banyak pekerjaan yang belum terselesaikan.  
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4.  Masih kurangnya inisiatif dari pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa 

menunggu perintah dari atasan atau pimpinan.  

Disiplin Kerja 

1.  Masih adanya pegawai yang masuk dan pulang kerja tidak tepat waktu.  

2. Masih adanya pegawai yang melanggar peraturan – peraturan yang telah 

ditetapakan oleh instansi.  

3.  Masih ada pegawai yang sebagian meninggalkan tugasnya saat jam kerja 

tanpa izin.  

4.  Masih adanya yang tidak menghargai dan menghormati pendapat sesama 

pegawai. 

Motivasi Kerja 

1 Kurangnya dorongan pegawai untuk bekerja dengan lebih baik dari 

sebelumnya. 

2 Kurangnya dorongan pegawai untuk bekerja mencapai target yang ditentukan. 

3 Kurangnya kerjasama antar pegawai dalam mengerjakan pekerjaan. 

Pengawasan Kerja  

1. Masih belum efektifnya prosedur pengawasan kerja di instansi.  

2.  Tidak adanya standar pengawasan prosedur terhadap pegawai.  

3.  Tidak adanya pengecekan kebenaran laporan dari pimpinan.  

4.  Tidak adanya penilaian keberhasilan dari pimpinan sebagai pengukuran 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. 

 5. Tidak adanya perbaikan terhadap penyimpangan atas kebenaran pekerjaan 

pegawai 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti, membuat suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengawasan Kerja Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat. 

2. Bagaimana Motivasi Kerja Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat.  

3. Bagaimana Disiplin Kerja Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat. 

4. Bagaimana Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat.  

5. Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Disiplin 

kerja baik secara Parsial maupun Simultan pada Dinas Pertanian Dan 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.  

6. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pada Dinas Pertanian 

dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. pengawasan kerja pada Dinas Pertanian dan Tanaman  Pangan Provinsi Jawa 

Barat.  

2.  Motivasi Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 

3. Disiplin Kerja Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa 

Barat. 
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4. Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa 

Barat. 

5. Besarnya Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Disiplin Kerja 

Pada Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 

6. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Pada Dinas 

Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 

1.3 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap dalam kegunaan penelitian ini  diajukan guna menjelaskan 

mengenai manfaat dan kontribusi yang dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

akademis maupun praktis 

1.4.1 Kegunaan  Teoritis 

Adapun kegunaan penelitian teoritis sebagai berikut:  

1. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki harapan agar penelitian 

ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta 

menambah ilmu yang telah didapatkan selama melakukan proses 

perkuliahan. 

2. Penelitian ini dapat juga diguankan sebagai dasar studi untuk 

membandingkan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis. Dan 

diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih baim dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan pengalaman pada 

bidang ilmu sumber daya manusia (SDM), khususnya tentang pengawasan 

kerja dan motivasi terhadap disiplin kerja dan dampaknya terhadap kinerja 

pegawai yang lebih efektif dan efisien. 

2.  Bagi Instansi  

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terhadap 

permasalahan yang dihadapi, khusunya mengenai pengawasan kerja dan 

motivasi terhadap disiplin kerja dan dampaknya terhadap kienerja pegawai, 

sehingga meningkatkan kinerja pegwai yang baik dimasa yang akan datang.  

3.  Bagi Pihak Lain  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan 

dijadikan refrensi akademik serta menjadi bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan penelitian pada bidang kajian yang sama. 

 


