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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin kompleksnya tuntutan kinerja PNS semakin tinggi pula keluhan 

masyarakat akan buruknya kinerja yang yang diberikan kepada masyarakat. Hal 

tersebut ditandai dengan beberapa indikator yang mencerminkan buruknya potret 

kinerja aparat pelayanan publik (yang sebagian besar dilayani oleh PNS) di Indonesia, 

antara lain pelayanan yang kurang optimal dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi 

(high cost econom, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi 

masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, mendahulukan kepentingan pribadi, 

golongan atau kelompok, termasuk kepentingan atasannya ketimbang kepentingan 

publik, adanya perilaku malas dalam mengambil inisiatif di luar peraturan, masih 

kuatnya kecenderungan untuk menunggu petunjuk atasan, sikap acuh terhadap keluhan 

masyarakat, lamban dalam memberikan pelayanan, kurang berminat dalam 

mensosialisasikan berbagai peraturan kepada masyarakat, dan sebagainya (Saleh, 

2011:2). 

Tunjangan Kinerja adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

upaya peningkatan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja merupakan salah satu 

implementasi pemberian kompensasi atau imbalan yang layak atas kinerja atau prestasi 

kerja. Atau dengan kata lain tunjangan kinerja adalah penghargaan berupa tambahan 

penghasilan yang di berikan kepada pegawai atas kinerjanya dengan tujuan untuk 

meningkatkan semangat kerja pegawai. Pemberian tunjangan kinerja Peraturan  
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Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 

63 menegaskan Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka meningkatan 

kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan 

kelangkaan profesi. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon 

pegawai negeri sipil. Pemberian tunjangan kinerja kepada setiap pegawai di harapkan 

dapat mewujudkan penegakan disiplin dan dapat meningkatan kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada instansi dan masyarakat serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi organisasi. 

Salah satu aspek yang memengaruhi kinerja pegawai yaitu disiplin prevenntif. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kedisiplinan sering menimbulkan permasalahan 

tersendiri bagi organisasi umumnya. Sebuah perusahaan harus membuat pencegahan-

pencegahan agar para pegawai tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan 

perusahaan dan untuk mendorong para pegawai di sebuah perusahaan dapat terdorong 

untuk tidak melanggar aturan yang dilakukan dengan jenis disiplin lain yaitu disiplin 

preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para 

karyawannya agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah (Hani Handoko, 2014:18). 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya kinerja 

yang maksimal, karena motivasi adalah intern diri seseorang yang mengaktifkan dan 

mengarahkan tingkah laku kepada sasaran tertentu (Strees, 2010:52). Motivasi 

emrupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.  Jadi motivasi 

yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan 
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mencapai sasaran kepuasan. Pemberian motivasi oleh atasan di organisasi dilakukan 

baik secara formal dalam rapat maupun non formal ketika atasa memanggil staf ataupun 

mengunjungi ruangan pegawai. Namun demikian pemberian motivasi ini masih belum 

signifikan, hal ini terlihat dari maish belum mencapai tujuan kinerja. 

Berikut ini adalah tabel tentang Tunjangan Dinas Perumahan Kawanan 

Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus berdasarkan pangkat 

dan tunjangan: 

Tabel 1.1 

Dinas Perumahan Kawanan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)  

Kabupaten Kudus 

Pangkat Tunjangan 

Eselon II b 

Eselon IIIa 

Eselon IIIb 

Eselon IV a 

Gol IV 

 Staf 

11.500.000 

8.400.000 

5.500.000 

3.500.000 

1.900.000 

1.600.000 

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus. 

 

Tabel 1.1 menunjukkan tunjangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus. Pegawai dengan pangkat Eselon II b 

memiliki tunjangan kinerja yang lebih tinggi dari pegawai dibawahnya sementara 

pegawai dengan tunjangan kinerja paling rendah adalah Staf. 

Berdasarkan penjajagan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, peneliti melihat beberapa masalah 

yang menyangkut Disiplin preventif, yaitu kepatuhan pegawai terhadap peraturan 

organisasi masih belum maksimal, terlihat dari masih beberapa tidak menaati peraturan 
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yakni terlambat masuk kerja kantor dengan bermacam-macam alasan keterlambatan 

dan pulang kerja tidak sesuai dengan jam pulang kerja, serta adanya, sehingga terjadi 

pegawai yang tidak mentaati peraturan. Adapun data daftar kehadiran pegawai pada 

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten 

Kudus yang tingkat kedisiplinannya masih rendah diantaranya yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

Daftar Kehadiran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan 

Hidup (PKPLH) 

 

No Tanggal Jam Kerja 
Jumlah Pehawai yang 

Datang Terlambat 

1 Senin/6-7-2020 08.00-16.30 3 

2 Selasa/7-7-2020 08.00-16.30 2 

3 Rabu/8-7-2020 08.00-16.30 4 

4 Kamis/9-7-2020 08.00-16.30 4 

5 Jumat/10-7-2020 08.00-16.30 3 

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

 

Untuk menciptakan motivasi kerja karyawan bukanlah suatu hal yang mudah, 

untuk mengukur motivasi kerja karyawan peneliti menggunakan kuesioner awal kepada 

15 orang berupa pernyataan. Pernyataan kuesioner berhubungan dengan tingkat 

motivasi kerja karyawan. Berikut ini adalah hasil pengolahan sementara motivasi kerja 

karyawan. 
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Tabel 1.3 

Motivasi Kerja  Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup (PKPLH) 

 

No Dimensi Motivasi Kerja 
Kriteria Skor 

Setuju Tidak Setuju 

1 Prestasi (achievement) 81% 19% 

2 Pengakuan (recognition) 79% 21% 

3 Pekerjaan itu sendiri (work it self) 75% 25% 

4 Tanggungjawab (responsibility) 80% 20% 

5 Pengembangan potensi diri (advancement) 77% 23% 

 Rata-rata 78,4% 21,6% 

Sumber :  Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), 

2020. 

Penelitian ini terdapat research gap dalam penelitian ini terdiri dari Ayu 

Darmanto (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa disiplin preventif 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Puspitasari, Wawan 

Prahiawan, (2018) menyatakan bahwa Disiplin preventif tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti 

tertarik mengambil judul Pengaruh Tunjangan dan Disiplin Preventif terhadap Kinerja 

ASN Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Perumahan Kawasan 

Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus. 

1.2.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya 

penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. 

Dalam penelitian ini masalah-masalah yang dibahas dibatasi sebagai berikut ini. 

1.2.1. Subyek dalam penelitian ini adalah adalah pegawai pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus. 
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1.2.2. Penelitian menilai tunjangan dan disiplin preventif sebagai variabel 

eksogennya.  

1.2.3. Sedangkan variabel endogen meliputi : motivasi dan kinerja ASN. 

1.2.4. Penelitian dilakukan selama 4 bulan setelah judul disetujui (bulan 

Oktober s/d Januari 2021 ) 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Tunjangan dinas masih perlu adanya peningkatan pada dengan tunjangan 

kinerja paling rendah adalah staf.  

b. Turunnya disiplin kerja diindikasikan dari masih adanya pegawai yang 

datang terlambat.  

c. Motivasi kerja dengan observasi ditemukan bahwa tanggapan kurang 

maksimal mengenai pengembangan potensi diri.  

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di latar belakang, maka timbul 

pertanyaan penelitian sebagai berikut ini. 

1.2.1. Apakah tunjangan berpengaruh terhadap motivasi  pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus? 

1.2.2. Apakah disiplin preventif berpengaruh terhadap motivasi  pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus? 
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1.2.3. Apakah tunjangan berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas Perumahan 

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten 

Kudus? 

1.2.4. Apakah disiplin preventif berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus? 

1.2.5. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas Perumahan 

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten 

Kudus? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.4.1. Menguji pengaruh tunjangan terhadap motivasi pada Dinas Perumahan 

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten 

Kudus. 

1.4.2. Menguji pengaruh disiplin preventif terhadap motivasi pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus. 

1.4.3. Menguji pengaruh tunjangan terhadap kinerja pada Dinas Perumahan 

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten 

Kudus. 

1.4.4. Menguji pengaruh disiplin preventif terhadap kinerja pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus. 
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1.4.5. Menguji pengaruh motivasi berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) 

Kabupaten Kudus. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak 

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten 

Kudus dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja tinggi, serta memberikan kontribusi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


