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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia yaitu pegawai merupakan elemen penting dalam 

sebuah organisasi untuk menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pegawai 

merupakan salah satu aset penting yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan 

proses operasional. Di dalam konteks pemerintahan, maka Aparatur Sipil Negara 

merupakan alat penggerak segala pekerjaan penyelenggaraan negara, 

pemerintahan dan pembangunan. Peran ASN sangat penting karena menghasilkan 

public goods services. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana 

menciptakan kepuasan kerja pada pegawai sehingga pegawai dapat menghasilkan 

pekerjaan yang optimal (Fendy, 2014). 

Pegawai yang merasa puas atas pekerjaannya akan senantiasa menghasilkan 

pekerjaan dan pelayanan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. Setiap individu pekerja memiliki karakteristik yang 

berbeda, maka tingkat kepuasan kerjanya juga berbeda (Robbin, 2014:76). Ukuran 

kepuasan didasarkan atas kenyataan yang dihadapi dan diterima sebagai 

kompensasi usaha dan tenaga yang diberikan. Kepuasan kerja merupakan 

perasaan pegawai terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan sikap 

dan perilakunya dalam bekerja (Priansa, 2014:291). Kepuasan kerja merupakan 
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sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan, sikap dan moral 

kerja, kedisiplinan serta prestasi kerja (Hasibuan, 2014:72).  

Kepuasan pegawai ditunjukkan dari sikap dan tindakan tingkat absensi 

yang belum mencapai target, beberapa pegawai tidak menyelesaikan tugas hari 

ini, masih ditemukan pegawai yang bermalas-malasan, kurangnya tanggungjawab 

serta belum tumbuhnya sikap proaktif di kalangan para pegawai. Kepuasan yang 

didentifikasi dengan promosi jabatan tidak sesuai kompetensi pendidikan 

sebanyak 5 orang atau 23,8% sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi pegawai 

lain, bahkan terjadinya promosi pada personil dengan kepangkatan lebih rendah 

dari staf, yang berakibat staf menjadi tidak puas. Hasil wawancara kepada 

sebagian pegawai terhadap beberapa pegawai, merasa kurang puas terhadap 

jumlah kompensasi yang diterima berupa tunjangan kinerja yang tidak sesuai 

dengan beban kerja, kurang puas terhadap waktu pembayaran tunjangan kinerja 

yang tidak tepat waktu, kurang puas terhadap pekerjaan yang dibebankan karena 

tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dan kurang puas terhadap fasilitas 

internet yang sering mati sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan. Hal 

tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan pegawai terhadap pembayaran, 

kondisi kerja maupun pekerjaan itu sendiri yang akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja pegawai. Kepuasan kerja dipengaruhi beberapa faktor antara lain motivasi 

kerja, reward dan komitmen organisasi.  

Motivasi muncul dari dalam diri dan luar diri pegawai. Ketika organisasi 

sedang membangkitkan motivasi pegawai berarti organisasi sedang melakukan 

sesuatu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan pegawai sehingga 
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pegawai juga akan melakukan sesuatu untuk tujuan perusahaan, hal ini berarti 

terdapat hubungan timbal balik yang positif antara apa yang menjadi kebutuhan 

karyawan dengan apa yang menjadi tujuan organisasi (Hasibuan, 2014:54). 

Motivasi memberikan daya dorong dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja 

pegawai. Penelitian Juniari (2015) membuktikan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian Kartika (2018) juga 

membuktikan bahwa motivasi berhubungan kuat dengan kepuasan kerja. 

Penelitian Suryawan (2016) juga membuktikan bahwa motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Pegawai yang termotivasi akan 

merasakan kepuasan dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan kinerja 

mereka dan berpengaruh dalam pemberian layanan. Berbeda dengan penelitian 

Wijayanti (2017) yang membuktikan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Sehingga permasalahan mengenai bagaimana meningkatkan 

motivasi pegawai harus mendapatkan perhatian yang lebih baik oleh organisasi. 

Kepuasan kerja pegawai juga dipengaruhi dari pemberian reward. Reward 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk 

memotivasi. Setiap organisasi menggunakan berbagai imbalan untuk menarik dan 

mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tuiuan pribadi dan 

tujuan organisasi. Dampak pemberian reward yang baik akan meningkatkan 

kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan dari penelitian Nursaadah 

(2017) yang membuktikan reward berpengaruh terhadap kepuasan kerja, yaitu jika 

reward ditingkatkan, maka kepuasan kerja akan meningkat pula. Penelitian 

Hindarti dan Wahyudi (2015) juga membuktikan bahwa pemberian reward 
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berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai. Berbeda dengan penelitian 

Oemar (2016) yang membuktikan bahwa reward tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja.  

Kepuasan kerja berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, 

sehingga perhatian manajemen terhadap kepuasan kerja harus ditingkatkan. Faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah komitmen organisasi 

(Hasibuan, 2014:87). Kreitner dan Knicki (2014:165) komitmen organisasi 

(organizational commitment) mencerminkan tingkatan dimana pegawai mengenali 

organisasi dan berusaha untuk terikat pada tujuannya. Komitmen organisasional 

terdiri dari tiga dimensi besar, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan 

komitmen normatif. Komitmen menunjukkan sejauhmana pegawai merasa 

memiliki dan berusaha untuk memajukan organisasi. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Maulidyansah (2015) dan Naveed et.al (2014) membuktikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Penelitian 

Teresa (2017) dan Keriawan (2017) juga mendapatkan bahwa komitmen 

organisasi meningkatkan kepuasan kerja, yaitu semakin tinggi komitmen maka 

semakin meningkatkan kepuasan kerja. Berbeda dengan penelitian Paramiti 

(2014) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja.  

Aspek kepuasan kerja sangat penting dalam sebuah organisasi yang terlihat 

dari motivasi, reward dan komitmen organisasi. Evaluasi rata-rata penilaian 

prestasi kerja pegawai adalah; 
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Tabel 1.1 

Evaluasi Kinerja Pegawai 

 

Perilaku 
Rata-rata Penilaian Prestasi Kerja 

2019 2020 

Komitmen 82 83 

Disiplin 82 81 

Motivasi  80 81 

Kepemimpinan 85 84 

Kepuasan Kerja 85 86 

 

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2020. 

 

Berdasarkan evaluasi kinerja diketahui aspek orientasi komitmen 83%, 

disiplin 81%, motivasi 81%, kepemimpinan 84% dan kepuasan 86%. Kinerja ini 

menunjukkan bahwa nilai masih dibawah standar (>90%). Hasil observasi tentang 

kepuasan kerja pegawai yang terlihat dari sikap dan tindakan tingkat absensi 

pegawai yang belum mencapai target, beberapa pegawai tidak menyelesaikan 

tugas hari ini, masih ditemukan beberapa pegawai yang bermalas-malasan, 

kurangnya tanggungjawab terhadap pekerjaan serta belum tumbuhnya sikap 

proaktif di kalangan para pegawai. 

Hasil pengamatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang dari 

segi disiplin waktu bekerja masih ditemukannya pegawai yang kurang 

menggunakan waktu secara baik, hal ini dilihat dari masih adanya pegawai hadir 

lewat dari waktu yang ditentukan misalnya seharusnya jam masuk kantor adalah 

pukul 07.00 WIB tetapi hadir lebih dari pukul 07.00 WIB, dan istirahat pukul 

12.00-13.00 WIB tetapi pada kenyataanya masih ditemukan pegawai yang masuk 

kembali ke kantor pukul 14.00 WIB, apel pagi juga tidak diikuti disiplin.  
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Berdasarkan research gap serta adanya fenomena gap yaitu hasil evaluasi 

tentang penurunan absensi/kehadiran dari pegawai yang mengindikasikan adanya 

masalah kepuasan kerja, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul 

pengaruh motivasi dan reward terhadap kepuasan kerja dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening Pada Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Rembang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kepuasan kerja berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasional merupakan keadaan yang menunjukkan 

adanya keterikatan psikologis pegawai pada sebuah organisasi untuk loyal dan 

terlibat dalam organisasi. Semakin loyal pegawai maka semakin tinggi pula 

komitmen organisasionalnya. Komitmen organisasi ini terlihat dari motivasi dan 

reward. Peran komitmen organisasi memberikan dorongan kepada pegawai untuk 

meningkatkan kepuasan kerja melalui motivasi dan reward. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi? 

2. Bagaimana pengaruh reward terhadap komitmen organisasi? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai? 

4. Bagaimana pengaruh reward terhadap kepuasan kerja pegawai? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penleitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi di Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

2. Menganalisis pengaruh reward terhadap komitmen organisasi di Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

4. Menganalisis pengaruh reward terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja di Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan tentang ilmu ekonomi 

kajian manajemen sumber daya manusia khususnya pengaruh motivasi dan 

reward terhadap kepuasan kerja dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel intervening Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 
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1.4.2 Manfaat Praktik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala dinas 

dalam upaya memperbaiki kerja dengan cara mengevaluasi, kepuasan kerja, 

motivasi kerja dan sistem reward. 

 


