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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi ekonomi saat ini ditandai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sudah maju  pesat, dan semakin berkembangnya

segala kegiatan bisnis. Perubahan lingkungan sedemikian dinamik telah memaksa

berbagai  jenis perusahaan maupun intansi pemerintah, baik pribadi maupun

umum untuk melakukan perubahan visi, misi, dan strategi adaptasi selanjutnya

dalam struktur, kultur dan sistem perusahaan. Perubahan yang terjadi pada akibat

kemajuan teknologi dan informasi ini dapat memunculkan hambatan sekaligus

kesempatan bagi organisasi perusahaan. Maka dengan begitu perusahaan harus

berani melakukan perubahan strategi yang menuntut pelatihan dan pengembangan

kepada sumber daya manusia perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan-

kebutuhan yang akan datang.

Pengelolaan Sumber daya manusia merupakan unsur yang strategis dalam

menentukan sehat atau tidaknya suatu organisasi. Pengembangan sumber daya

manusia (SDM) yang terencana dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mutlak

organisasi. Sebuah organisasi memerlukan manusia sebagai sumber daya

pendukung utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan terus menerus memajukan

organisasi sebagai suatu wadah peningkatan produktivitas kerja. Kedudukan

strategis untuk meningkatkan produktivitas kerja salah satunya adalah motivasi

maksimal karyawan. Motivasi terbentuk dari sikap seseorang karyawan dalam

menghadapi situasi kerja.

Untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas tentunya tidak begitu

saja diperoleh perusahaan. Perusahaan harus mampu memberikan motivasi kepada

tenaga kerjanya sehingga dapat menciptakan semangat dan gairah kerja agar dapat

menghasilkan potensi kerja yang tinggi. Dalam memberikan dorongan ini pihak

perusahaan perlu juga memahami serta mengetahui kebutuhan karyawannya.
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Kebutuhan hidup para karyawan merupakan salah satu alasan yang menyebabkan

mengapa mereka bekerja. Sebenernya banyak faktor yang membuat prestasi kerja

karyawan pada suatu perusahaan meningkat, salah satunya adalah proses motivasi.

Dengan adanya proses motivasi karyawan dari perusahaan, maka

karyawan akan terpacu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung

jawab karena kebutuhannya terpenuhi sehingga prestasi kerja meningkat. Semakin

meningkatnya prestasi kerja akan semakin menguntungkan bagi perusahaan

maupun karyawan dan akan semakin meningkatkan keunggulan perusahaan dalam

bersaing

Dilihat dari sudut perusahaan, proses motivasi karyawan merupakan suatu

tindakan perusahaan untuk karyawan agar memanfaatkan waktu bekerja dengan

baik. Oleh karena itu pihak perusahaan harus melakukan suatu penilaian yang

teliti mengenai prestasi kerja atau kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan

tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang karyawan, proses motivasi karyawan

merupakan target khusus yang dapat diandalkan dalam memenuhi tingkat kinerja

karyawan karena dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa semakin baik

kinerja karyawan makan akan semakin meningkat. Dalam hal ini penulis tertarik

untuk melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Barat yang disebut (DPSDA) Provinsi Jawa Barat adalah sebuah instansi

pemerintahan di Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan

kebijakan operasional dibidang Sumber Daya Air. DPSDA PROVINSI JAWA

BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) mempunyai kebijakan kinerja

karyawan yaitu dengan aturan kedisiplinan dan mendapatkan kebijakan pemberian

Tunjangan Tambahan Penghasilan, dengan adanya kebijakan  tersebut diharapkan

akan memotivasi dalam tingkat kerja pegawai. Setelah penulis melakukan

wawancara dengan beberapa staf di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di

instansi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dinilai belum

terlalu berpengaruh dalam meningkatkan motivasi kerja, Motivasi pada DPSDA

PROVINSI JAWA BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) selain dengan

memberikan tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan, salah satu yang dilakukan

adalah membentuk suatu aturan-aturan ataupun standar kerja yang wajib
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dilaksanakan secara disiplin. Maka motivasi karyawan sangat penting dan

berpengaruh dalam perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja

dan mencapai tujuan.Berdasarkan uraian diatas, maka jelaskanlah bahwa motivasi

kerja karyawan sangatlah penting untuk dibina dan dijaga kestabilitasnya karena

mempengaruhi produktivitas  kerja karyawan yang juga akan mempengaruhi

terhadap kemajuan organisasi. Mengingat pentingnya hal tersebut, penulis merasa

tertarik untuk melakukan tinjauan dan laporan Tugas Akhir ini dengan judul

“ TINJAUAN MOTIVASI KERJA PADA KARYAWAN DPSDA
PROVINSI JAWA BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).

1.2 Identifikasi Masalah

Proses motivasi kerja ini dalam pelaksanannya harus dipertimbangkan

dengan baik oleh intansi pemerintah, karena jika tidak akan muncul permasalahan

dimana perusahaan akan memperoleh karyawan yang tidak sesuai standar kinerja

yang harus dicapai organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasikan masalah penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses motivasi kerja karyawan pada DPSDA

Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) ?

2. Tujuan pemberian motivasi kerja karyawan pada DPSDA Provinsi Jawa Barat

(Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) ?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pemberian motivasi kerja

karyawan serta solusi pada DPSDA Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air)?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Provnsi Jawa Barat ini untuk mendapatkan data dan informasi

tentang motivasi karyawan di DPSDA Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air). Selain itu untuk pembuatan Tugas Akhir menempuh ujian

akhir Diploma III di Universitas Widyatama. Sedangkan tujuannya adalah :
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1. Mengetahui pelaksanaan proses motivasi pada DPSDA Provinsi Jawa Barat

(Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).

2. Untuk mengetahui tujuan pemberian motivasi karyawan DPSDA Provinsi

Jawa Barat (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam

pemberian motivasi kerja karyawan serta solusi pada DPSDA Provinsi Jawa

Barat (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air)

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini berharap manfaat akan penelitian dan informasi

penting baik langsung ataupun tidak langsung bagi :

DPSDA Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) Memberikan

tambahan masukan tentang motivasi  kerja karyawan yang berguna bagi DPSDA

Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) dengan adanya

informasi tentang pelaksanaan pengembangan karyawan dalam teori dan

setidaknya dapat membantu dalam meningkatkan mutu dan kualitas karyawan:

1 Bagi Penulis

Merupakan suatu kesempatan untuk dapat mempelajari dan menambah

wawasan lebih sehingga dapat di peroleh gambaran yang lebih jelas mengenai

motivasi kerja karyawan DPSDA Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air).

2 Bagi Perusahaa

Dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk mengambil kebijakan

baru dalam pengambilan keputusan khususnya bagi peningkatan motivasi

kerja karyawan.

3 Pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi

untuk menambah pengetahuan tentang motivasi kerja karyawan dan berbagai

permasalahannya.
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1.5 Metodologi Penelitian

Dalam melakuakan penelitian ini, penulis bermaksud menggambarkan

secara detail dan sistematis mengenai motivasi kinerja karyawan dengan

menganalisis data dan fakta yang diperoleh untuk menarik kesimpulan secara

umum. Penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai

berikut :

1 Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah

dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek diteliti sebagai dasar

untuk acuan dalam pembahasan masalah pada tugas akhir.

2 Studi Lapangan (Field Research)

Metode penulis yang dilakukan langsung  pada objek yang diteliti untuk

memperoleh data-data dan informasi penelitian ini dilakukan dengan jalan:

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung oleh penulis atas pelaksanaan motivasi

kerja di DPSDA Provinsi Jawa Barat (Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air).

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak

terkait masalah penelitian untuk memperoleh sejumlah informasi tentang

pelaksanaan motivasi kerja di DPSDA Provinsi Jawa Barat (Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air).

c. Dokumentasi

Pengumpulan data atau contoh dengan cara melihat dan mempelajari

dokumen atau data, buku-buku, serta arsip berhubungan dengan

pelaksanaan motivasi kerja  yang dimiliki oleh perusahaan. Cara ini

dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
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1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas

akhir ini, penulis mengadakan penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Braga No 137 Bandung. Adapun

waktu penelitian dilakukan sejak bulan juli 2013.


