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                                                        ABSTRAK 

                Suniar 2011, Peranan  Motivasi  Kerja terhadap Kinerja Pegawai di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. (Dbimbing oleh  H. Lukman Hakim 
dan Hj. Ruliaty). 

                Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Motivasi Kerja 
terhadap Kinerja Pegawai  dan factor-faktor  yang berpengaruh terhadap  
motivasi  kerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 

               Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui  
permasalahan tentang  Peranan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Takalar.Pengumpulan data  dilakukan dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

              Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan beberapa 
informan yang menjadi  sumber data yaitu yan dianggap mengetahiui 
permasalahan yang terjadi .Informannya adalah seluruh pegawai  di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Takalar, dan beberapa masyarakat yang pernah  
menerima layanan sertfikat tanah  sebagai responden. 

            Hasil penelitian menunjukkan  bahwa motivasi kerja tinggi karena 
adanya kompensasi, uang makan, dan penhargaan. 

        Pembagian tugas yang sesuai dengan  disiiplin ilmu dan 
keterampilannya setiap,, hubungan dengan sesama pegawai dan juga 
dengan pimpinan berjalan dengan baik. Pimpinan sangat bijak dan tegas 
dalam mengambil keputusan  sehingga kinerja pegawai bagus. 
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ABSTRACT 

          Suniar 2011,The role of the work motivation to the staffs performance 
in Agraria office Takalar Regency. Councellors H. Lukman Hakim and Hj. 
Ruliaty. 

         This research aims to know The role of the work motivation to the staffs 
performance and factors influence of the work motivation in Agraria office 
Takalar Regency. 

        This research has character of descriptive qualitative. That is to know 
the problems about the role of the work motivation  to the staffs performance 
in Agraria office Takalar Regency. The collecting data is used by interview, 
observation, and document technique. 

        To get accurate data is needed some informants becoming data source. 
That is  know about the problems which happened. Its informants are all the 
staffs in Agraria Takalar Regency, and society has got certificate service as 
respondents. 

        The result of this research indicate that the work motivation of the staffs 
are high, because there are compensations, eating money, and valuation. 

        The classification of the assignments based the knowledge and 
skills,work facilities are complete connection among the staffs and the leader 
are right. The leader is very wise and distinct to make decision, so the staffs 
performance are good. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

DAFTAR    ISI 

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i 

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... ii 

DAFTAR  ISI...................................................................................................... iii 

BAB  I  PENDAHULUAN................................................................................... 1 

A. Latar Belakang...................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah................................................................................ 3 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian............................................................ 3 

1. Tujuan Penelitian............................................................................. 3 

2. Manfaat Penelitian.......................................................................... 4 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................... 5 

A. Motivasi Kerja...................................................................................... 5 

B. Kompensasi......................................................................................... 18 

C. Organisasi / Pengorganisasian....................................................... 28 

D. Kepemimpinan..................................................................................... 39 

E. Kinerja.................................................................................................. 47 

F. Kerangka pikir...................................................................................... 49 

BAB III  METODE PENELITIAN....................................................................... 52 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian....................................................... 52 

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.................................................. 52 

C. Lokasi Penelitian................................................................................ 53 

D. Populasi Dan Sampel......................................................................... 53 



11 

 

 

 

E. Sumber Data....................................................................................... 54 

F. Teknik Pengumpulan Data.................................................................. 54 

G. Teknik Analisis Data............................................................................ 55 

H. Pengecekan Validitas Temuan / simpulan.......................................... 57 

I. Tahap-Tahap Penelitian Dan Jadwalnya .......................................... 57 

J. Rencana Biaya Penelitian...................................................................          59 

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................        60 

INSTRUMEN PENELITIAN.............................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

DAFTAR  LAMPIRAN 

Lampiran  1   Pedoman wawancara 

Lampiran  2   Pedoman Observasi 

Lampiran  3   Daftar Riwayat  Hidup 

Lampiran  4   Uraian Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

Lampiran  5  Foto Penelitian 

Lampiran  6  Surat Izin Penelitian 

Lampiran  7  strukrur Organisasi 

Lampiran  8 Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Pertanahan 

Lampiran  9 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

       

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

                                     BAB I 

                              PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keberhasilan suatu instansi baik pemerintah maupun swasta dalam 

mencapai tujuan tergantung pada keberhasilan para pimpinan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Jika para pimpinan kurang bekerja sama 

dengan bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan, maka instansi 

tersebut akan gagal mencapai tujuan. 

Suatu instansi bukan saja mengharapkan pegawai mampu, dan 

cakap tetapi juga terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan 

untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan 

pegawai tidak ada artinya bagi suatu instansi, jika mereka tidak mau 

bekerja dengan baik. 

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mau bekerja 

dengan giat dan antusias adalah motivasi. Dengan motivasi, maka 

pegawai  bekerja dengan baik, bahkan mau melaksanakan pekerjaan 

tersebut walaupun pekerjaan itu menjemukan dan bahkan sebagian orang 

menganggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling berat . 

Bekerja  memang membutuhkan kesabaran dan ketekunan, oleh sebab itu 

pimpinan instansi harus selalu berusaha memberikan motivasi kepada 
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pegawai, agar dapat bekerja sebaik-baiknya dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

Struktur organisasi ataupun pengorganisasian sangat diperlukan 

sehubungan dengan pembagian kerja yang akan dilaksanakan oleh para 

pegawai sehingga tugas yang akan dilakukan tidak saling tumpang tindih 

antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pembagian kerja yang 

telah ditetapkan, maka pegawai akan lebih bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan sementara pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar, banyak hal yang membuat pegawai bekerja secara 

maksimal. Sepertinya pegawai mendapatkan tambahan penghasilan gaji 

karena menyelesaikan tugasnya, contohnya dalam hal peningkatan hak 

guna bangunan ke hak milik, roya, balik nama, dan pelayanan sertifikat 

Kesejahteraan pegawai yang semakin baik, pembagian tugas yang 

sesuai dengan bidang tugasnya, dan adanya perhatian dan arahan 

pimpinan terhadap pegawai yang membuat pegawai termotivasi untuk 

bekerja. Kemudian gaji pegawai yang semakin baik. Hal ini terjadi karena 

kebutuhan pegawai sudah terpenuhi. Adapun data pegawai yang aktif 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar.sebanyak 37 orang pegawai. 

Pelaksanaan kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar perlu 

didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas.  

Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dapat menjamin tujuan 
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organisasi dapat terlaksana dengan baik,. Berdasarkan uraian, peneliti 

mencoba untuk mengurai Peranan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

B. Rumusan Masalah 

Dalam merumuskan permasalahan ini penulis ingin menitikberatkan 

keinginan untuk mengetahui kenyataan yang ada , yaitu :                                                       

1. Bagaimana peranan motivasi  kerja pegawai  di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar ? 

2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap motivasi kerja danKiner 

ja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui peranan motivasi kerja pegawai pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi 

kerja dan Kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 
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2. Manfaat penelitian 

Berdasarkan latar belakang ,rumusan masalah ,dan tujuan 

penelitian, maka manfaat  yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Akademik 

Untuk memberikan kontribusi mengenai peranan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

dan menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji 

lebih lanjut serta untuk memperkaya khasanah perpustakaan, bagi 

kepentingan penelitian dan pengembangan pengetahuan, khususnya 

dalam hal peranan  motivasi kerja . 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan kepada pengambil keputusan/ kebijakan 

mengenai Peranan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai, 

khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 
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                                                       BAB II 

                                            TINJAUAN PUSTAKA 

A. Motivasi Kerja 

Motivasi secara singkat dapat diartikan sebagai proses 

menggerakkan manusia, dan memberikan motivasi artinya proses untuk 

menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu sebagaimana 

yang diharapkan. 

Beberapa pakar yang mengemukakan tentang pengertian motivasi 

dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu: 

B. Sastrohadiwiryo (2005:270) mengemukakan bahwa: ”Pada 

umumnya bentuk motivasi meliputi empat unsur utama, yaitu kompensasi, 

penghargaan dan pengendalian, penerapan pola kerja yang efektif, serta 

kebijakan”. Salah satu bentuk yang sering diberikan kepada tenaga kerja 

adalah berupa kompensasi. Kompensasi sebagai kekuatan untuk memberi 

motivasi selalu memiliki reputasi atau nama yang baik  dan memang sudah 

selayaknya demikian. 

 Fahoni, (2006;132) mengemukakan ”Motivasi adalah kondisi 

mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah 
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kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi 

ketidak seimbangan” 

Sedangkan Winardi (dalam Fahoni, 2006 : 132) memberikan 

pengertian motivasi sebagai berikut : 

“Motivasi adalah sebuah konteks organisasi, merupakan proses 

dengan apa seorang manajer merangsang pihak lain untuk bekerja dalam 

rangka upaya memuaskan keinginan-keinginan pribadi-pribadi mereka 

sendiri”. 

 Kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa, motivasi 

merupakan daya dorong untuk bergerak dan motivasi yang berasal dari 

kata motiv berarti penggerak, sehingga pengertian motivasi dapat 

dikatakan suatu keadaan yang menggerakkan atau mengarahkan 

seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan. 

Motivasi juga menyangkut soal perilaku manusia dan merupakan 

elemen vital di dalam manajemen. Konsep perilaku adakalanya dikaitkan 

dengan pengertian moral seperti yang dikemukakan oleh Suradinata 

(dalam Waluyo, 2007 : 66) bahwa :  

Pengertian moral sebagai dorongan yang ada dalam diri seseorang 

untuk berbuat sesuatu yang berupa sikap dan perbuatan yang sesuai atau 

tidak sesuai dengan norma atau hukum batinia manusia dalam kehidupan” 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya moral 

(perilaku) pegawai dalam suatu organisasi yaitu: 

1. Pegawai merasa tidak tertekan karena pekerjaan yang diberikan oleh 

organisasi dan menyukai / mencintai pekerjaan yang diberikan. 

2. Adanya hubungan harmonis antara pimpinan dan petugas yang 

bukan pimpinan, khususnya pimpinan kerja yang setiap harinya 

berhubungan dengan para pekerja atau bawahannya. 

3. Pegawai juga memperoleh kepuasan ekonomis atau kepuasan 

material lainnya sebagai pembalasan terhadap jerih paya yang telah 

dilakukannya.  

4. Kepuasan para pegawai terhadap tugas dan pekerjaannya yang telah 

diserahkan kepada mereka. 

5. Adanya ketegangan mental dan jaminan hukum serta kesulitan fisik 

selama dalam pekerjaan maupun diluar jam kerja. 

Dalam pandangan yang lain, perilaku pegawai itu, akan hampir 

secara otomatis ditentukan pula oleh kebutuhan dan keinginan terhadap 

sesuatu hal tertentu, yang akan diusahakan untuk bisa dicapainya. Dalam 

kajian ilmu administrasi sebagai ilmu politik, konsep ini sering disebut 

dengan istilah motivasi. 

Setiap orang yang pernah mempelajari perkembangan manajemen 

pasti mengetahui bahwa pelopor yang menonjol dalam pengembangan 
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teori motivasi ialah Maslow (dalam Siagian, 2002:103) mengemukakan 

bahwa: “Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang 

diklasifikasikannya pada lima tingkat atau hierarki” yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologis. 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Lebih lanjut Luthas (dalam Waluyo, 2007:67) mengemukakan 

bahwa proses motivasi yang terdiri atas empat elemen dan merupakan 

indikator dari proses motivasi yang saling berkaitan dan berinteraksi dan 

saling ketergantungan satu sama lainnya, sehingga merupakan satu 

proses siklus motivasi, hal tersebut dapat dilihat dalam gambar . 

 

 

 

 

 

Keterangan: Gambar 1 Proses motivasi 

Needs 
(Deprivation

s) 

Drive       (Drivation 
with direction) 

Goal 

Reductions 
Or 

Modification of 
Needs 
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Proses motivasi seperti yang digambarkan Luthas, pada intinya 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Kebutuhan (Needs) 

Merupakan suatu keadaan kekurangan yang ada dalam diri 

seseorang kebutuhan ini muncul manakala terdapat ketidak seimbang baik 

yang bersifat fisik maupun psikis.  

b. Dorongan (Drive) 

Merupakan suatu keadaan kekurangan yang ada dalam diri 

seseorang disertai adanya pengarahan, dorongan ini berorientasi tindakan 

untuk mencapai tujuan.  

c. Tujuan (Goal) 

Adalah segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan untuk 

mengurangi dorongan yang timbul dalam diri seseorang, pencapaian 

tujuan akan memulihkan kondisi adanya keseimbangan dari dalam diri 

seseorang. 

d. Perubahan Kebutuhan (Modification of needs)  



22 

 

 

 

Perubahan kebutuhan merupakan umpan balik dari proses motivasi, 

setelah pencapaian tujuan maka akan timbul perubahan, demikian proses 

seterusnya selama manusia hidup, sekalipun kebutuhan selalu ada pada 

diri manusia. 

Pendapat Luthas ada persamaan dengan beberapa teori motivasi, 

seperti teori motivasi kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow (dalam 

Harianja, 2002 : 324) menyatakan bahwa”manusia dimotivasi untuk 

memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia 

yang cenderung bersifat bawaan” 

Kebutuhan ini terdiri dari lima jenis dan terbentuk dalam suatu 

hierarki yaitu: 

1. Kebutuhan fisik (Fisiologis)  

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi 

untuk dapat mempertahankan diri, kebutuhan fisik seperti kebutuhan untuk 

makan, minum, berpakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Karena ini adalah 

kebutuhan dasar, maka kebutuhan ini yang didahulukan pemenuhannya 

oleh manusia, dan jika belum terpenuhi atau terpuaskan, maka tidak akan 

melangkah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 

Dalam proses pemenuhan kebutuhan ini, perilaku seseorang akan 

mendominasi dan ditentukan oleh jenis kebutuhan yang paling dasar yang 
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belum terpenuhi. Kebutuhan mempertahankan hidup ini disebut juga 

dengan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan tingkat paling 

dasar yang diperkenalkan oleh Maslow, dan keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut yang mendorong untuk mengerjakan sesuatu  

pekerjaan, karena dengan bekerja itu ia mendapat imbalan yang akan 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya. 

2. Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan rasa aman dari 

ancaman-ancaman dari luar yang mungkin terjadi seperti keamanan dari 

ancaman orang lain, ancaman alam, ancaman bahwa suatu saat tidak 

dapat bekerja karena faktor usia atau faktor lainnya. Kebutuhan ini muncul 

setelah kebutuhan pertama terpenuhi. 

Kebutuhan rasa aman meliputi pula, kebutuhan akan keamanan 

jiwa raga merupakan kebutuhan yang selalu menjadi dambaan setiap 

manusia, termasuk pegawai pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten Takalar. 

3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan ini berkaitan dengan menjadi bagian dari orang lain, 

dicintai orang lain, dan mencintai orang lain. Kebutuhan ini muncul setelah 

kebutuhan  tingkat pertama dan kedua terpenuhi. Kebutuhan ini ditandai 

dengan keinginan seseorang menjadi bagian atau anggota dari kelompok 

tertentu, keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, dan 

keinginan untuk membantu orang lain. 
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Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hidup bersama dengan 

orang lain. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi bersama masyarakat. 

Misalnya setiap orang butuh akan kasih sayang, dihormati, diakui 

keberadaannya oleh orang lain. Dan dalam hidupnya ia ingin mempunyai 

teman, kenalan, dan merasa tidak enak bila dikucilkan dari pergaulan. 

Adapun kebutuhan yang tercakup dalam kebutuhan sosial ini    

meliputi kebutuhan: 

a. Kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dan diterima oleh orang lain. 

b. Kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain. 

c. Kebutuhan untuk diikutsertakan dalam pergaulan. 

d. Kebutuhan untuk berpartisipasi. 

Kebutuhan untuk disayangi, dicintai dan diterima oleh orang lain 

merupakan kebutuhan setiap orang untuk diterima keberadaannya oleh 

lingkungannya. Bila ia bekerja, ia ingin diterima oleh atasannya,  oleh 

rekan sekerjanya atau oleh bawahannya. 

Kebutuhan untuk dihormati orang lain merupakan kebutuhan setiap 

manusia selalu merasa dirinya penting, karena itu ia berharap bahwa 

orang lain menaruh h ormat kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal 

ini terlihat pada kenyataan bahwa seseorang amat merasa dirinya penting. 

4. Kebutuhan pengakuan                                          
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Kebutuhan yang berkaitan tidak hanya menjadi bagian dari orang 

lain (masyarakat), tetapi lebih jauh dari itu, yaitu diakui/dihormati/dihargai 

orang lain karena kemampuannya atau kekuatannya.                                                                  

5. Kebutuhan aktualisasi diri  

Kebutuhan yang berhubungan dengan aktualisasi/penyaluran diri 

dalam arti kemampuan/minat/potensi diri dalam bentuk nyata dalam 

kehidupannya merupakan kebutuhan tingkat tertinggi dari teori Maslow. Ini 

ditandai dengan hasrat individu untuk menjadi orang sesuai dengan 

keinginannya. 

Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan Maslow pada dasarnya 

terdiri atas beberapa anggapan bahwa manusia merupakan makhluk yang 

mempunyai keinginan. Mereka dimotivasi oleh suatu keinginan untuk 

memuaskan berbagai kebutuhan. Kebutuhan seseorang tersusun secara 

berurutan dalam suatu hierarki atau jenjang, mulai dari yang paling dasar 

sampai yang palig tinggi. Menurut teori hierarki kebutuhan ini, seseorang 

akan cenderung memuaskan kebutuhannya secara sistematis mulai dari 

yang paling dasar, selanjutnya bergerak keatas mengikuti hierarki 

kebutuhan. Secara hierarki jenjang kebutuhan yang lebih rendah akan 

mendapat prioritas dibandingkan dengan jenis kebutuhan yang ada 

diatasnya.  
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Teori hierarki Maslow tidak jauh berbeda dengan teori ERG yang 

dikembangkan oleh Aldelfer (dalam Efendi, 2002:332) yang mengatakan 

bahwa teori ini merupakan revisi teori Maslow dan terdiri atas tiga 

kelompok kebutuhan manusia yaitu:  1) Existence, 2) Relatedness, dan 3) 

Growth. 

Ketiga kelompok kebutuhan tersebut masing-masing mempunyai 

pengertian yang berbeda-beda yaitu: Existence berhubungan dengan 

kebutuhan untuk mempertahankan keberadaan seseorang dalam 

hidupnya, yang menurut penggolongan teori kebutuhan dari Maslow, ini 

berkaitan dengan kebutuhan fisik dan keamanan. Relatedness 

berhubungan dengan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, 

yang menurut penggolongan teori kebutuhan Maslow, ini meliputi 

kebutuhan sosial dan pengakuan. 

Growth berhubungan dengan kebutuhan pengembangan diri, yang 

identik dengan kebutuhan self –actualization yang dikemukakan oleh 

Maslow. 

Teori motivasi menurut Herzberg (Siagian, 2002: 107)  bahwa”Teori 

Motivasi dalam Higieni yaitu, “ Bahwa pegawai  dapat dibagi menjadi dua 

golongan besar: mereka yang termotivasi oleh faktor- faktor intrinsik, yaitu 

daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing dan faktor-faktor 
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ekstrinsik, yaitu pendorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama 

dari organisasi tempat berkarya”. 

Berdasarkan  pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa para pegawai 

yang terdorong  secara intrinsik akan lebih mudah meningkatkan 

produktivitas kerjanya. Secara operasional, hal ini berarti bahwa yang 

terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang 

memungkinkannya menggunakan kreativitas dan inovasinya, bekerja 

dengan tingkat otonomi  yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. 

Kepuasannya tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang 

bersifat materi. Sebaliknya, mereka yang terdorong oleh faktor faktor 

ekstrinsik cenderung melihat apa yang diberikan oleh organisasi kepada 

mereka dan kinerjanya diarahkan pada perolehan hal-hal yang diinginkan 

dari organisasi.Selain dari hal tersebut, yang terdorong  secara ekstrinsik 

dari organisasi, seperti penempatan pegawai, pembagian kerja dan 

sebagainya. 

Teori motivasi Gregor (dalam Handoko, 2003 : 300) mengemukakan 

bahwa,”Strategi kepemimpinan dipengaruhi anggapan-anggapan seorang 

pimpinan tentang sifat dasar manusia yang terdiri atas dua anggapan yaitu 

Teori X dan teori Y yang saling berlawanan” 
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Teori X berasumsi bahwa: (1) Rata-ratanya pembawaan manusia 

malas atau tidak menyukai pekerjaan dan  akan menghindarinya bila 

mungkin. (2) Karena karakteristik manusia tersebut, orang harus dipakai, 

diawasi   diarahkan, atau diancam dengan hukuman agar mereka 

menjalankan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. (3) Rata-rata 

manusia lebih menyukai diarahkan, ingin menghindari  tanggung jawab, 

mempunyai ambisi relatif kecil, dan menginginkan   keamaan/jaminan 

hidup di atas segalanya. 

Teori Y berasumsi bahwa: 1) Penggunaan usaha fisik dan mental 

dalam bekerja adalah    kodrat manusia, seperti  bermain atau istirahat. 2) 

Pengawasan dan ancaman hukuman eksternal bukanlah satu-satunya 

cara untuk mengarahkan usaha pencapaian tujuan organisasi. Orang yang 

akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk mencapai 

tujuan yang telah disetujuinya. 3) Keterikatan pada tujuan yang merupakan 

fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka. 4) 

Rata-rata manusia, dalam kondisi yang layak, belajar tidak hanya untuk 

menerima tetapi mencari tanggungjawab. 5) Ada kepastian besar untuk 

melakukan imajinasi, kecerdikan dan kreativitas dalam penyelesaian 

masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh 

karyawan. 6) Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan 

sebagian saja dalam kondisi kehidupan industri modern. 
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Seorang pimpinan yang menganut anggapan-anggapan teori X 

akan cenderung menyukai gaya kepemimpinan otokratik. Sebaliknya 

pemimpin yang mengikuti teori Y akan lebih menyukai gaya kepemimpinan 

partisipatif atau demokratis.  

Kemudian Hasibuan (2001 : 219) mengemukakan bahwa: Motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan.   

Selanjutnya  Koontz (dalam. Hasibuan, 2001:219) mengemukakan 

bahwa, “motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan 

kebutuhan atau suatu tujuan”. 

Dari kedua pengertian motivasi tersebut, mengacu pada dorongan 

dan daya penggerak untuk menciptakan gairah kerja kepada bawahan 

agar mereka mau bekerja keras untuk memberikan semua kemampuan 

dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Motivasi 

penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu mau bekerja 

dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. 

Pemberian motivasi dikatakan penting, karena pimpinan atau 

manajer itu tidak sama dengan pegawai. Seorang pimpinan tidak dapat 
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melakukan pekerjaan sendirian, karena keberhasilannya amat ditentukan 

oleh hasil kerja yang dilakukan oleh orang lain (bawahan). Untuk 

melaksanakan tugas sebagai seorang pimpinan ia harus membagi-bagi 

tugas dan pekerjaan tersebut kepada seluruh bawahan yang ada dalam 

unit kerja. Jika semua tugas telah dibagikan, maka pimpinan harus 

mempunyai suatu sistem yang ampuh untuk mengetahui apakah 

pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan atau tidak. 

Lebih lanjut Hasibuan (2001 : 216) mengemukakan bahwa motivasi 

dilakukan oleh pimpinan disebabkan oleh : 

1. Karena pimpinan membagi-bagikan pekerjaan kepada bawahannya 

untuk dikerjakan dengan baik.   

2. Karena ada bawahan yang mampu untuk menggerakkan 

pekerjaannya, tetapi ia malas atau kurang bergairah 

menggerakkannya. 

3. Untuk memelihara dan meningkatkan kegairahan kerja bawahan 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

4. Untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada 

bawahannya. 



31 

 

 

 

Penghargaan yang dimaksud dalam arti yang luas yaitu berupa 

finansial dan nonfinansial atau materil dan nonmateril. Penghargaan yang 

berupa materil adalah balas jasa yang diberikan kepada bawahan seperti ; 

gaji, upah, honor, insentif, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sementara 

penghargaan yang berupa nonmateril seperti Satya lencana Karya Satya 

dan DP3 bagi pegawai negeri sipil, serta penghargaan lainnya. 

Secara umum organisasi menciptakan motivasi dengan 

memberikan insentif dan imbalan serta kesempatan untuk pembelajaran 

dan pertumbuhan. Pimpinan memiliki peran yang sangat besar untuk 

memotivasi bawahan atau pegawai agar bekerja sebaik-baiknya. Pimpinan 

mempunyai tugas melaksanakan proses motivasi dengan menggunakan 

secara optimal yang disediakan oleh organisasi. 

 

B. Kompensasi 

Masalah kompensasi selain sensitif karena menjadi pendorong 

seseorang untuk bekerja, juga karena pengaruh terhadap moral dan 

disiplin tenaga kerja. Oleh karena itu setiap perusahaan atau organisasi 

mana pun seharusnya dapat memberikan kompensasi yang seimbang 

dengan beban kerja yang dipikul tenaga kerja. Dengan demikian, tujuan 

pembinaan tenaga kerja adalah untuk menciptakan kerja  yang berdaya 

guna dan berhasil guna dapat terwujud.  
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Sastrohadiwiryo (2005:195) mengemukakan bahwa kompensasi 

adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada tenaga kerja, karena tenaga kerja 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan 

perusahaan guna mencapai tujuan  yang telah ditetapkan, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

Pengertian tersebut sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh   

Efendi (2002:244)  bahwa : 

Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh 

pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi 

dalam bentuk uang atau lainnya, yang berupa gaji, upah, honor, 

bonus, insentif dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, 

tunjangan hari raya, uang makan,  uang cuti, dan lain-lain.  

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kompensasi bermacam-

macam   bentuknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

diberikan kepada pegawai . Pemberian kompensasi ada yang dikaitkan 

secara langsung dengan kinerja seperti upah atau gaji, bonus dan komisi 

sehingga sering disebut kompensasi langsung, dan ada yang tidak 

dikaitkan langsung dengan kinerja sebagai upaya peningkatan ketenangan 
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dan kepuasan kerja pegawai seperti tunjangan-tunjangan dan 

penghargaan. 

Pembayaran kompensasi langsung dapat didasarkan pada jabatan 

atau kedudukan seperti manajer, supervisor, sekretaris, atau pegawai 

yang menerima upah dengan jumlah yang tetap. Kompensasi ini umumnya 

disebut gaji atau upah. Di luar gaji atau upah, para pegawai mendapat 

tambahan penghasilan yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang 

dihasilkan atau pembayaran yang didasarkan pada unjuk kerja seperti 

insentif, komisi, bonus, dan honor. Selain itu biasanya sewaktu-waktu 

pegawai menerima penghasilan lain seperti tunjangan hari raya dan 

kesehatan yang didasarkan pada keanggotaannya sebagai pegawai, 

bukan berdasarkan kinerja pegawai tersebut secara langsung. Selain 

kompensasi yang berupa imbalan seperti gaji, upah, bonus, dan honor, 

ada pula kompensasi lain yang pegawai butuhkan, seperti pemberian 

penghargaan satya lencana karya satya bagi pegawai negeri dan bentuk 

penghargaan lainnya yang membuat pegawai termotivasi untuk bekerja. 

Tujuan utama pemberian kompensasi  untuk menarik pegawai yang 

berkualitas, mempertahankan pegawai, memotivasi kinerja, membangun 

komitmen pegawai, dan satu hal yang sering terlupakan adalah 

mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam 

upaya peningkatan kompetensi instansi secara keseluruhan. Sehingga 



34 

 

 

 

kompensasi dapat juga dilihat sebagai salah satu aspek perkembangan 

sumber daya manusia.  

Uraian tersebut memberikan pengertian bahwa kompensasi yang 

diberikan kepada pekerja atau pegawai berdasarkan tingkat golongan atau 

jabatan yang dimiliki seseorang. Tujuan dari pemberian kompensasi 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari pegawai atau karyawan 

agar pegawai lebih terdorong atau termotivasi untuk melakukan pekerjaan.   

Nawawi (2001:315) mengemukakan bahwa : “Kompensasi bagi 

organisasi/perusahaan berarti penghargaan/ganjaran para pekeja 

yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya 

melalui kegiatan yang disebut bekerja”.  

Dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya dua pihak yang 

memikul kewajiban dan tanggungjawab yang berbeda, tetapi saling 

mempengaruhi dan saling menentukan. Pihak pertama adalah para 

pekerja yang memikul kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan 

kegiatan yang disebut bekerja. Sedang pihak yang kedua adalah 

organisasi/perusahaan yang memikul kewajiban dan tanggungjawab 

memberikan penghargaan atas pelaksanaan pekerja oleh pihak pertama. 

Kewajiban dan tanggungjawab itu muncul karena antara kedua belah 

pihak terdapat hubungan kerja di dalam sebuah organisasi/perusahaan. 
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Dari sisi lain terlihat juga dalam pengertian tersebut bahwa pekerjaan yang 

dilaksanakan itu harus yang relevan, sehingga merupakan kontribusi 

dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi. 

Kompensasi yang berarti penghargaan ternyata tidak sekedar 

berbentuk pemberian upah/gaji sebagai akibat dari pengangkatannya 

menjadi tenaga kerja sebuah organisasi. Penghargaan sebagai 

kompensasi terdiri atas bermacam-macam jenisnya sebagaimana yang 

dikemukakan oleh  Nawawi (2001:316-317) yaitu: 

1. Kompensasi langsung 

Kompensasi langsung adalah penghargaan yang disebut gaji atau 

upah, yang dibayarkan secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang 

tetap. Sejalan dengan pengertian itu, upah atau gaji diartikan juga sebagai 

pembayaran dalam bentuk uang secara tunai yang diperoleh pekerja untuk 

pelaksanaan pekerjaannya. 

Kemudian   Efendi (2002:245)mengemukakan bahwa: Gaji adalah 

balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai 

konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang 

memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau 

dapat juga dikatakan sebagai  bayaran tetap yang diterima 

seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Adapun 
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upah adalah kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan pada 

pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Oleh 

karena itu gaji dan upah disamakan. 

Gaji dan upah merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk 

bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting diantara 

yang lain seperti untuk berprestasi, berafiliasi dengan orang lain, 

mengembangkan diri, atau untuk mengaktualisasikan diri. Dan banyak 

pekerja yang bertentangan  dengan majikan diakibatkan oleh masalah gaji, 

bukan yang lain. Ini menjadi bukti bahwa gaji merupakan aspek yang 

penting. Dari sudut pandang organisasi. Ini juga menjadi salah satu faktor 

yang penting dalam meningkatkan kepuasan kerja, motivasi kerja pegawai, 

merangsang pegawai baru yang berkualitas untuk memasuki organisasi, 

mempertahankan pegawai yang ada dan meningkatkan produktivitas 

pegawai. 

Upah juga diartikan sebagai jasa-jasa yang diberikan seseorang 

kepada orang lain. Kemudian upah diartikan pula sebagai imbalan dari 

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan yang telah 

atau akan dilakukan. Selain itu upah berfungsi sebagai kelangsungan 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan kerja 

antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kompensasi langsung disebut 
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juga upah dasar yakni upah atau gaji tetap yang diterima seseorang 

pekerja dalam bentuk upah bulanan atau upah mingguan. 

2. Kompensasi tidak langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian 

keuntungan/manfaat  lainnya bagi para pekerja diluar gaji atau upah tetap, 

dapat berupa uang atau  barang dan lain-lain. Dengan kata lain 

kompensasi tidak langsung adalah program  pemberian penghargaan 

dengan variasi yang luas. 

Hasibuan(2007:117)mengemukakan bahwa “Kompensasi adalah 

merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan 

prestasi kerja dari karyawan”. 

Berdasarkan uraian diatas jelaslah pentingnya masalah kompensasi 

untuk  pegawai . Besarnya balas jasa telah ditentukan dan diketahui 

sebelumnya, sehingga pegawai secara pasti mengetahui besarnya balas 

jasa/kompensasi yang akan diterimanya. Kompensasi inilah yang akan 

dipergunakan itu beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan, 

dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama 

keluarganya. Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar 
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berarti jabatannya semakin tinggi, status semakin baik, dan pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian, 

kepuasan kerjanya juga lebih baik.  

Lebih lanjut Hasibuan (2007:118) mengemukakan bahwa: 

 “Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

 barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

 sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

Kompensasi yang berbentuk uang artinya kompensasi dibayar 

dengan sejumlah uang kartal kepada pegawai  yang bersangkutan. 

Kemudian kompensasi bentuk barang artinya kompensasi dibayar dengan 

barang. 

Kemudian Wayne (dalam Handoko, 2000;163) mengemukakan 

bahwa kompensasi adalah meliputi bentuk pembayaran tunai 

langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat 

karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja 

keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. 

Dari pengertian tersebut, kompensasi yang diberikan kepada 

pegawai  terdiri atas pembayaran tunai langsung maupun tidak langsung 

yang bermanfaat dengan tujuan agar karyawan termotivasi supaya bekerja 

keras untuk mencapai hasil yang lebih banyak. Oleh sebab itu kompensasi 
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merupakan sebuah komponen penting dalam hubungannya dengan 

pegawai.  

Kompensasi mengandung arti yang luas. Tidak sekedar hanya 

dalam bentuk finansial saja seperti yang dikemukakan diatas yaitu 

kompensasi langsung seperi upah, gaji, komisi, bonus, honor. Dan yang 

tidak langsung yaitu asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, 

pendidikan dan sebagainya, tetapi juga berbentuk nonfinansial. Bentuk ini 

berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan, bentuk pekerjaan berupa 

tanggungjawab, perhatian dan penghargaan, sementara bentuk 

lingkungan pekerjaan berupa kondisi kerja, pembagian kerja status dan 

kebijakan. 

Lebih lanjut  Werther (dalam Handoko, 2000:163) mengemukakan 

bahwa: “Kompensasi merupakan suatu hal yang diterima karyawan 

sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan”. 

Seperti yang dikemukakan, bahwa kompensasi adalah sesuatu 

yang diterima pegawai sebagai penukar kontribusi jasa , jika dikelola 

dengan baik kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan 

dan menperoleh, memelihara, menjaga pegawai dengan baik. Sebaliknya 

tanpa kompensasi yang cukup pegawai yang ada sangat mungkin untuk 

meninggalkan perusahaan dan untuk melakukan penempatan kembali 
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tidaklah mudah. Akibat dan ketidak puasan dalam pemberian kompensasi 

biasa jadi akan mengurangi kinerja, meninggalkan, keluhan-keluhan, 

penyebab mogok kerja dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan 

psikologis, seperti meningkatnya derajat ketidak hadiran bagi pegawai.  

Kompensasi merupakan faktor penting untuk dapat menarik, 

memelihara, maupun mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan 

organisasi. Kompensasi dapat bersifat finansial maupun nonfinansil yang 

pada dasarnya adalah suatu wujud penghargaan atas jasa seseorang 

pada organisasi. Kompensasi mengandung cakupan yang lebih luas dari 

pada sekedar pemberian upah dan gaji. Konsep upah dan gaji lebih 

menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial maupun nonfinansial. 

Martoyo (2000:126) mengemukakan bahwa : ”Kompensasi   adalah 

Pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi “employers”maupun 

“employes” baik yang langsung berupa uang (finansial) maupun tidak 

langsung berupa uang (nonfinansial)”. 

 Definisi tersebut , makin  dapat disadari bahwa suatu kompensasi 

jelas akan dapat meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja, 

kepuasan kerja, maupun motivasi pegawai. Oleh karena itu penting sekali 

perhatian organisasi terhadap pengaturan  kompensasi secara benar dan 

adil. Kemudian kompensasi harus memiliki dasar yang logis, rasional dan 
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kuat, sebab jika pegawai  memandang  kompensasi mereka tidak 

memadai, maka prestasi kerja, motivasi maupun kemampuan kerja 

mereka dapat menurun. 

Nitisemito (1996:90)mengemukakan bahwa kompensasi adalah 

balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, yang 

dapat dinilai dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap. 

Kompensasi adalah masalah sangat penting Karena justru dengan 

adanya kompensasi itulah seseorang mau menjadi karyawan pada 

suatu perusahaan. 

Pengertian tersebut mengemukakan bahwa kompensasi adalah 

balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Dan kompensasi 

sangat penting  karena merupakan dorongan  utama bagi seseorang  serta 

sangat berpengaruh terhadap semangat dan gairah kerja kayawan atau 

pegawai dalam organisasi. Dengan demikian setiap organisasi baik swasta 

maupun pemerintah harus dapat menempatkan kompensasi yang paling 

tepat sehingga dapat menopang tercapainya tujuan organisasi secara 

lebih efektif dan lebih efisien. 

Masalah kompensasi bukan masalah yang sederhana, tetapi cukup 

kompleks sehingga organisasi hendaknya mempunyai suatu pedoman 

yang tepat. Tetapi bukan berarti terbatas dari segi jumlah yang diterima 
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seseorang , akan tetapi termasuk kompensasi dalam bentuk penghargaan 

yang harus diterima oleh pegawai dalam organisasi sebagai balas jasa. 

 

C. Organisasi/Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu 

proses yang dinamis, serta pengorganisasian juga adalah penentuan 

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas 

dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap pegawai, menetapkan 

departemen-departemen (subsistem-subsistem) serta penentuan 

hubungan-hubungan. 

Hasibuan(2007:23) mengemukakan bahwa pengorganisasian 

adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas  yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan  wewenang 

yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang 

akan melakukan aktivitas-aktivitas. 

Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengorganisasian 

merupakan proses yang menentukan pengelompokan yang terdiri dari 

bermacam-macam aktivitas, pengaturan aktivitas perlu dilakukan pada 
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setiap organisasi, karena dalam organisasi ada bermacam-macam 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok 

orang, sehingga memerlukan aktivitas-aktivitas tersebut dapat berjalan 

dengan baik. Selain pengaturan aktivitas, pengaturan atau penempatan 

maupun pengelompokan orang-orang yang akan melakukan aktivitas 

diatur pula dalam organisasi. Selain dari pengelompokan orang-orang, 

peralatan yang akan digunakan dalam melakukan aktivitaspun diatur 

dalam organsasi, dan yang terpenting pula adalah menetapkan wewenang 

dan tangggungjawab kepada setiap individu yang akan melaksanakan 

aktivitas yang telah diberikan. 

Pengelompokan atau pengklasifikasian, baik orang, wewenang atau 

tanggungjawab, serta peralatan dilakukan agar semuanya terbagi dengan 

baik, supaya tidak tumpang tindih dan tidak ada kejenuhan dalam 

melakukan pekerjaan sehingga orang-orang dapat termotivasi untuk 

melakukan pekerjaan, karena masing-masing telah diberikan wewenang 

dan tanggungjawab dalam melakukan aktivitasnya guna mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Terry (dalam  Hasibuan, 2007:23) yaitu: 
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Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga 

mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian 

memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-

tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai 

tujuan atau sasaran tertentu. 

 Pengertian yang dikemukakan oleh Terry bahwa pengorganisasian 

merupakan hubungan kerja sama antar individu dengan individu lainnya 

sehingga tercapai suatu keharmonisan dalam melakukan pekerjaan yang 

telah ditentukan. Hubungan kerjasama dalam organisasi senantiasa harus 

terjalin, karena dengan adanya hubungan yang baik dan terjalinnya 

keharmonisan di dalam organisasi, maka akan timbul motivasi kerja dari 

dalam diri setiap manusia. 

Dengan adanya keharmonisan dalam melakukan pekerjaan, itu 

merupakan salah satu faktor pendukung adanya motivasi kerja dari setiap 

individu untuk melakukan pekerjaan. Dan salah satu faktor seseorang 

termotivasi dalam melakukan pekerjaan karena adanya hubungan 

kerjasama yang harmonis antara sesama pekerja atau pegawai. 

Kerjasama dalam organisasi memang sangat dibutuhkan agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pekerjaan dalam sebuah 
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organisasi membutuhkan beberapa orang, karena pekerjaan tersebut 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Kemudian Kootz & O’Donnel (dalam Hasibuan,2007:23-24) 

mengemukakan bahwa : 

Pengorganisasian meliputi penentuan penggolongan kegiatan-

kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, 

pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian 

yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan 

wewenang untuk melaksanakannya. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengorganisasian adalah 

adanya penggolongan kegiatan dalam bagian atau sub bagian yang 

terdapat dalam organisasi sehingga kegiatan tersebut dapat terarah dan 

jelas siapa yang mengerjakannya. 

Sekecil apapun organisasi itu, harus jelas apa yang harus 

dikerjakan, sehingga orang-orang yang ada dalam organisasi itu tidak 

saling mengambil pekerjaan orang lain atau bagian lain. Itulah salah satu 

fungsi dari pengorganisasian yang mengatur tentang semua yang ada 

dalam organisasi mulai dari penempatan staf sampai pada pembagian 

tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing individu, bagian 

atau sub bagian. 
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Adanya pembagian tugas dalam organisasi yang dikelompokkan 

dalam bagian atau sub bagian membuat seseorang mempunyai 

tanggungjawab, karena ada tugas yang diemban yang harus diselesaikan 

oleh seseorang sehingga seseorang akan termotivasi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Adapun proses atau langkah-langkah pengorganisasian adalah : 

1. Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin 

dicapai. 

2. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer (pimpinan) harus 

mengetahui, merumuskan dan mengspesifikasikan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun 

daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer (pimpinan) harus 

mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok 

atas dasar tujuan yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan 

berkaitan erat disatukan ke dalam satu departemen atau satu bagian. 

4. Pendelegasian wewenang, artinya manajer (pimpinan) harus 

menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada 

setiap departemen. 
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5. Rentang kendali, artinya manajer (pimpinan) harus menetapkan jumlah 

karyawan atau pegawai pada setiap bagian. 

6. Perincian peranan perorangan, artinya pimpinan harus menetapkan 

dengan jelas tugas-tugas setiap individu pegawai, sehingga tumpang 

tindih tugas terhindarkan. 

7. Struktur organisasi, artinya pimpinan harus menetapkan struktur 

organisasi yang bagaimana yang akan digunakan. 

Lebih lanjut menurut Kootz & O’Donnel (dalam Hasibuan,2007:25) 

bahwa organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan 

dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik 

secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisis-posisi 

yang telah diserahi tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. 

Organisasi yang jelas dalam struktur dan efisien turut menentukan 

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan. 

Pengorganisasian harus sesuai dengan tugas yang diemban, 

memungkinkan koordinasi struktural baik secara vertikal maupun 

horizontal dan merupakan kerangka singkronisasi dari kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan secara terintegrasi ke arah pencapaian tujuan. 
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Hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi yang merupakan 

kompleksitas hubungan kewenangan dan tanggung jawab. Jelas bahwa 

pengorganisasian dimaksudkan dalam penulisan ini ialah mengorganisasi 

petugas atau pegawai dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang 

akan berperan dalam memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk 

melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan agar tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik. 

Pengertian organisasi dan pengorganisasian hampir sama dan 

dapat dikatakan tidak ada perbedaan, walaupun ada beberapa ilmuwan 

yang membedakan antara keduanya, namun ada pula yang memberikan 

pengertian bahwa organisasi dan pengorganisasian itu sama, seperti oleh  

Manulang dalam (Hasibuan, 2007:24) dikemukakan bahwa : 

Organisasi dalam arti dinamis (Pengorganisasian adalah suatu 

proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, 

pembatalan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang 

dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga 

memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama 

seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat 

organisasi adalah suatu pembuatan deferensiasi tugas-tugas. 
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Pendapat  Manulang sejalan dengan  Allen (dalam Hasibuan, 

2007:24) mengemukakan bahwa : 

Organisasi adalah proses penentuan dan pengelompokan 

pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan 

wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk 

memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam 

mencapai tujuan. 

 Pengertian yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa 

organisasi dan pengorganisasian tidak ada yang dibedakan, bahkan 

organisasi dalam arti dinamis adalah pengorganisasian yang merupakan 

proses penempatan, pembagian kerja, adanya wewenang dan 

tanggungjawab dan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Oleh karena itu, agar pegawai dapat termotivasi dalam 

melaksanakan pekerjaan, organisasi perlu mengoordinasikan berbagai 

aktivitas dari para anggotanya. Pekerja pada tingkat bawah dalam 

melaksanakan tugasnya harus sejalan dengan tujuan organisasi secara 

keseluruhan, manajer pada tingkat atas dalam organisasi perlu 

mengetahui pelaksanaan aktivitas dari orang-orang bawah dalam 

organisasi, maka diperlukan struktur organisasi, dalam hal ini. 
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Baik Handoko maupun Stoner (dalam  Nogi, 2005:202) 

mengemukakan hal yang sama, yaitu bahwa struktur organisasi memiliki 

lima unsur yaitu : 

1. Spesialisasi Kegiatan 

Spesialisasi Kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas 

individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja), 

dan penyatuan tugas-tugas tersebut dalam satuan-satuan kerja/unit 

kerja. 

2. Standardisasi Kegiatan 

Standardisasi Kegiatan merupakan prosedur yang digunakan oleh 

organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan 

yang direncanakan. Standardisasi berarti menjadikan dan konsisten, 

atau merupakan suatu persyaratan yang baku. 

3. Koordinasi Kegiatan 

Koordinasi Kegiatan menunjukkan keterpaduan dan kerja sama dalam 

melaksanakan kegiatan dalam rangka efektifitas organisasi menuju 

tercapinya tujuan. Koordinasi juga menunjukkan prosedur-prosedur 

yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. 

4. Sentralisasi dan Desentralisasi Pengambilan Keputusan 
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Sentralisasi dan Desentralisasi Pengambilan Keputusan mengacu 

pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Dalam struktur 

orgaanisasi yang sentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi 

atau oleh para manajer puncak. Sedangkan dalam organisasi yang 

desentralisasi, wewenang keputusan diberikan kepada manajer-

manajer tingkat manajemen menengah dan bawah. 

5. Ukuran Satuan Kerja 

Ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah pegawai dalam suatu 

kelompok kerja. 

Selanjutnya Soekarno (dalam Hasibuan, 2007:24) mengemukakan 

bahwa : 

Organisasi adalah sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam 

pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan 

kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas 

tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu 

mengadakan pembagian kerja. 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa organisasi adalah sebagi 

fungsi manajemen, yang dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. 

Maksudnya ialah dalam organisasi seseorang melakukan aktivitasnya 

dengan mempunyai batasan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut terbagi 
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setiap bagian, jadi orang melakukan aktivitas atau pekerjaan pada 

bidangnya masing-masing. 

Organisasi sangat penting dalam manajemen, karena ada beberapa 

hal yang sangat berkaitan dengan manajemen yaitu : 

1. Organisasi adalah syarat utama adanya manajemen, tanpa organisasi 

manajemen tidak ada. 

2. Organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses 

manajemen dalam mencapai tujuan. 

3. Organisasi adalah tempat kerja sama formal dari sekelompok orang 

dalam melakukan tugas-tugasnya. 

4. Organisasi mempunyai tujuan yang ingi dicapai. 

Suatu organisasi dalam menjalankan perannya selalu dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor 

external. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi organisasi sehingga peran 

yang   dimainkan oleh lembaga atau organisasi tersebut secara optimal 

atau tidak. 

Untuk faktor organisasional, sesungguhnya yang dikemukakan 

adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan aspek manajemen dalam suatu 

organisasi modern. Untuk itu, ada persamaan pendapat antara Robin 
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(1997:76) dan Stoner (1995:10-13) (dalam Hessel, 2005:120) yaitu faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan (planning), yaitu proses penetapan tujuan, cara 

pelaksanaan atau strategi, serta koordinasi kegiatan untuk 

memperbaharui rencana dalam rangka pencapain tujuan organisasi.  

2. Pemgorganisasian (organizing), yaitu proses pengaturan dan alokasi 

pekerjaan, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada anggota 

organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

3. Kepemimpinan (leading), yaitu proses memerintah dan mempengaruhi 

agar kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait itu dapat diarahkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Antara lain adalah yang dilakukan 

adalah memberikan motivasi kepada bawahan agar pekerjaan yang 

dilakukan dapat terlaksana dengan baik. 

4. Pengawasan (controlling), yaitu proses untuk memastikan bahwa 

aktivitas yang dilakukan saat ini sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat, dan juga mengoreksi penyimpanagan yang terjadi. 

Berdasarkan uraian tersebut perkembangan organisasi, yang 

dianggap penting strategis mempengaruhi keberlangsungan organisai 

dalam menjalankan perannya adalah Kepemimpinan, Struktur, dan 

Sumber Daya Manusia. 
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Selanjutnya  Hasibuan (2007:24-25) mengemukakan bahwa: 

“Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan 

terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai 

tujuan tertentu”. 

D. Kepemimpinan 

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpinan” 

yang artinya bimbing atau tuntun, dari kata pimpin melahirkan kata kerja 

“memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda 

“pimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang 

membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan 

seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. 

Menurut Maxwell (dalam Pasolong, 2007:110) mengemukakan 

bahwa “kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut”.Yang 

dimaksud pengikut pada definisi tersebut adalah bawahan atau staf 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Rost (dalam Safaria, 2004:3)  

bahwa kepemimpinan adalah “sebuah hubungan yang saling 

mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang 

menginginkan perubahan yang mencerminkan tujuan bersama”. 

              Berdasarkan definisi tersebut kepemimpinan melibatkan hubungan 

pengaruh yang mendalam, yang terjadi diantara orang-orang yang 
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menginginkan perubahan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan 

yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pengikutnya (bawahan). Pengaruh 

dalam hal ini berarti hubungan antara pimpinan dan pengikut bukan suatu 

yang pasif, tetapi merupakan suatu hubungan yang timbal balik dan tanpa 

paksaan. Dengan demikian, kepemimpinan itu sendiri merupakan proses 

yang saling mempengaruhi. 

Kemudian Gibson (dalam Pasolong, 2007:110) mengemukakan 

bahwa “kepemimpianan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya 

mempengaruhi dan tidak memanksa untuk memotivasi individu dalam 

mencapai tujuan”. 

 Pengertian tersebut mengemukakan kepemimpinan adalah suatu 

gaya dalam mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi. Gaya dari kepemimpinan seseorang bermacam-macam 

yaitu : 

1. Gaya Otokratis, yaitu gaya kepemimpinan otoritain. Pemimpin otokratis 

biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka 

inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan tersebut dalam 

bentuk perintah langsung kepada bawahan. 

2. Gaya Demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang dikenal sebagai 

gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi 
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yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan 

keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai 

komitmen yang jauh lebih  besar pada sasaran dan tujuan organisasi. 

3. Gaya kepemimpinan kendali terbatas, gaya ini bukan berarti tidak ada 

sama sekali, pimpinan gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan 

kepada sekelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka 

sendiri guna mencapai tujuan dalam rangka mencapai sasaran dan 

kebijakan organisasi. 

Scott (dalam Suganda, 1995:134) kepemimpinan adalah “proses 

untuk mengarahkan membimbing dan mempengaruhi orang-orang dalam 

memilih dan mencapai sasaran”. Kemudian Davis (dalam Suganda, 

1995:134) kepemimpinan adalah “kemampuan mempengaruhi/ mendorong 

orang lain mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan bersemangat”. 

Lebih lanjut Hodgetts (dalam Suganda, 1995:134) kepemimpinan 

adalah “proses mempengaruhi orang lain agar mengarahkan usahanya 

kepada pencapaian sasaran atau sasaran-sasaran tertentu. 

 Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi orang-orang 

yang berada dalam organisasi, dan memberikan motivasi atau dorongan 
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kepada setiap orang serta memberikan bimbingan kepada orang-orang 

dalam organisasi. 

Stoner (dalam Pasolong, 2007:110-111) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas 

berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. 

Selanjutnya Sunarto dan Herawati (2002:171) mengemukakan 

bahwa: 

     Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan 

  dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang 

  dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, 

  yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin.   

  Kepemimpinan juga melibatkan pembagian kekuasaan (power). 

  Pimpinan mempunyai power yang lebih besar dibandingkan  

  dengan yang dipimpin. 

Kepemimpinan  merupakan pengaruh dan mengarahkan aktivitas 

orang-orang dalam organisasi, sehingga kepemimpinan melibatkan 

beberapa orang atau pengikut. Proses kepemimpinan juga  melibatkan 

keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif secara dinamis antara pemimpin 

dan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 
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Kepemimpinan tersebut dapat terlaksana secara dinamis, karena 

kemampuan puncak pimpinan dalam mengambil dan menetapkan 

keputusan-keputusan yang selalu dirasakan sebagai keputusan bersama. 

Keputusan seperti ini merupakan bagian dari kegiatan pengendalian dalam 

kepemimpinan yang memerlukan proses. Proses itu secara insentif dapat 

ditempuh melalui pertemuan atau rapat. 

Pengendalian dalam kepemimpinan disatu pihak bermaksud 

memelihara norma-norma, kepribadian atau kode etik organisasi yang 

mampu mengatur dan menggerakkan anggota pada tujuan yang hendak 

dicapai. Sedang dipihak lain bermaksud agar norma-norma atau 

kepribadian kelompok selalu seirama dengan perkembangan masyarakat, 

sehingga organisasi berkembang secara dinamis. 

Yukl (dalam Pasolong, 2007:111) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang 

mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi 

para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau 

organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktifvtas kerja untuk 

mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dari 

orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. 
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 Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kepemimpinan merupakan 

suatu proses mempengaruhi, dalam hal ini pengaruh yang sengaja 

dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk mengatur aktivitas-

aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau 

organisasi. Cara bagaimana pengaruh tersebut digunakan, serta hasil dari 

usaha menggunakan pengaruh itu untuk mempengaruhi seluruh aspek 

dalam organisasi, termasuk motivasi pegawai agar tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

Charles (2007:111) mengemukakan bahwa “kepemimpinan adalah 

merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu 

tujuan bersama. 

Kemudian Rivai (dalam Pasolong, 2007:111) mengemukakan 

bahwa : “Kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk 

mempengaruhi orang lain”. 

Lebih lanjut  Rivai (2006:2) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu 

juga mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para 

pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai 
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sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan 

dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi. 

Pendapat tersebut sejalan Terry (dalam Thoha, 2007:5) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk 

mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan 

organisasi. 

 DefInisi kepemimpinan tersebut mencerminkan asumsi bahwa 

kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh yang disengaja 

dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas 

serta hubumgan-hubungan didalam sebuah kelompok atau organisasi. 

Proses kepemimpinan akan berlangsung efektif jika kepribadian 

pemimpin memiliki aspek-aspek seperti mencintai kebenaran, dapat 

dipercaya dan mempercayai orang lain, mampu bekerja sama dengan 

orang lain, ahli dibidangnya dan memiliki pandangan yang luas yang 

didasari oleh kecerdasan yang memadai, ramah tama, suka menolong dan 

memberi petunjuk serta terbuka pada kritik orang lain, memiliki semangat 

untuk maju, kreatif dan penuh inisiatif, bertanggungjawab dalam 

mengambil keputusan, konsekwen, berdisiplin dan bijaksana. 

Kartono (dalam Pasolong, 2007:111) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah: “Kemampuan untuk memberikan pengaruh yang 
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konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif 

mencapai tujuan yang sudah direncanakan”. 

Sejalan dengan itu Nawawi (dalam Pasolong, 2007:111) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah: “Kemampuan dan 

kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua atau lebih) agar bekerja 

sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama”. 

Dari definisi tersebut kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk mendorong sekelompok 

orang agar dapat bekerjasama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

mengarah pada suatu tujuan bersama. Kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dan orang lain, kestabilan emosi dan control pribadi, keterampilan 

perencanaan dan pengorganisasian, keinginan yang kuat untuk 

menyelesaikan pekerjaan, kemampuan untuk menggerakkan kelompok, 

kemampuan untuk berbuat secara efektif, efisien dan tegas. 

Boone & Kurtz (dalam Pasolong, 2007:111) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah “tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan 

orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

spesifik”. 
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Selanjutnya Suganda (1995:129) mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah “cara untuk memberikan rangsangan dan motivasi 

bawahan untuk mencapai sasaran atau melaksakan tugas yang di berikan 

kepadanya”. 

 Pengertian kepemimpinan yang dikemukakan tersebut adalah 

suatu metode yang dilakukan agar orang-orang senantiasa melakukan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan tersebut dilakukan karena 

adanya dorongan yang diberikan sseorang pemimpin, sehingga seseorang 

termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan agar tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai. 

Setiap pemimpin yang menyadari akan pentingnya menggali dan 

memanfaatkan kreativitas anggota organisasi, juga akan selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan tersebut. Pemimpin secara terus menerus 

berusaha memberikan motivasi agar anggota organisasi menjadi potensi 

yang kreatif dan berani menyampaikannya. 

E. Kinerja 

Kinerja merupakan aspek yang sangat penting dalam pencapaian 

suatu tujuan. Pencapaian tujuan yang maksimal merupakan buah dari 

kinerja tim atau individu yang baik. Begitu pula sebaliknya, kegagalan 
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dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan juga merupakan kinerja 

dari individu atau tim yang tidak optimal. 

Terkait dengan kinerja, Bernard dan Russel sebagaimana dikutip 

Faustino Cardoso Gomes menyatakan bahwa performance atau kenerja 

adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan 

tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu (Gomes, 2000: 135). 

Kinerja seseorang juga tercermin dari kemampuannya mencapai 

persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan atau dijadikan 

standar. Hal ini sejalan dengan pengertian kinerja yang diungkapkan oleh 

Henry Simammora bahwa kinerja merupakan tingkatan para karyawan 

mencapai persyaratan-persyaratan  pekerjaan (Simammora, 1995: 381). 

Baik buruknya kinerja tidak hanya dilihat dari tingkat kuantitas yang 

dapat dihasilkan seseorang dalam bekerja, akan tetapi juga diukur dari 

segi kualitasnya. Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya yang 

diberikan kepadanya. (Tiffin and  Mc Cormick 1979:22). 

Berbeda dengan Maier yang berpendapat bahwa kinerja pegawai 

dalam suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan dan motivasi yang 

dimiliki oleh pegawai itu sendiri ( Maier, 1980:229). Hal tersebut 
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dirumuskan sebagai berikut: Performanace = Motivation X Ability. Dari 

ketentuan diatas tampak bahwa kinerja adalah hasil perkalian antara 

motivasi dan kemampuan . Jadi kalau ditelaah dengan sistematis, kinerja 

mempunyai nilai nol apabila motivasi dan kemampuan tidak ada, dan akan 

semakin tinggi jika nilai dari salah satu unsur tersebut bertambah. 

Sedangkan menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely, kombinasi 

antara kemampuan seseorang dengan upaya akan kemampuan 

seseorang akan menghasilkan perilaku tertentu yang spesifik. Tingkah 

laku inilah yang akan menentukan kinerja seseotang (Gibson, Ivancevich, 

and Donnely, 1997:49). 

Prawirasentono (1997:2)mengatakan bahwa kinerja atau 

performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

yang legal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral maupun 

etika. 

F. Kerangka Pikir 

Kantor Pertanahan Kabupaten  Takalar memerlukan dukungan 

sumber daya manusia yang berdedikasi dan berkemampuan yang tinggi. 

Dedikasi dan kemampuan yang tinggi merupakan hasil motivasi kerja  
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pegawai itu sendiri. Motivasi kerja pegawai  dituangkan dalam kerangka 

pikir dari penelitian. 

Kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat 

menunjukkan alur pikir secara tepat sekaligus mampu mengakomodasi 

semua permasalahan yang ada serta model dan cara pemecahannya. 

Permasalahan yang terjadi adalah motivasi kerja pegawai  menurut 

pengamatan sementara sangat baik. Hal ini diteliti apa yang menjadi 

penyebab motivasi kerja pegawai sangat baik, karena motivasi menjadi 

salah satu elemen penting dalam mempengaruhi kinerja individu. Motivasi 

itu tidak terwujud, tetapi dapat dilihat melalui perilaku atau tindakan-

tindakan seseorang yang dilakukan secara sadar.  Motivasi digerakkan 

oleh beberapa faktor, antara lain seperti kompensasi yang sangat 

diharapkan oleh seseorang sehingga mereka terdorong untuk melakukan 

pekerjaan tersebut, karena kompensasi merupakan imbalan atau balas 

jasa yang diterima seseorang baik yang bersifat finansial maupun 

nonfinansial. 

Selain dari kompensasi, penempatan dan pembagian kerja dapat 

pula mempengaruhi motivasi kerja seseorang, karena dengan adanya 

pembagian kerja seseorang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan 
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bidang tugasnya masing-masing. Bahkan jika seseorang ditempatkan 

sesuai dengan keahliannya atau kemampuan yang dimilikinya, maka 

pegawai merasa sangat senang dalam melakukan pekerjaan. Penempatan 

pegawai  merupakan wewenang pimpinan dalam setiap organisasi. 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai karena dengan adanya 

perhatian yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat 

membuat pegawai lebih giat dalam melakukan pekerjaan . Kemudian 

ketegasan pimpinan dalam mengambil keputusan, serta perlakuan yang 

adil terhadap semua pagawai dan menciptakan hubungan yang harmonis 

di dalam organisasi membuat pegawai dapat termotivasi dalam melakukan 

pekerjaan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Motivasi Kerja: 

     1).Kompensasi 

     2).Organisasi/    

        Pengorganisasian 

    3).Kepemimpinan 

Kinerja 
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                                                              BAB III 

                                                 METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 

dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami 

sesuatu  fenomena yang belum diketahui, selain itu, metode kualitatif 

dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit 

diungkapakan oleh metode kuantitatif. 

Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk 

mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi,maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan. 

B. Pengelolaan Peran sebagai Peneliti 

Instrumen utama peneliti langsung turun  melakukan pengamatan 

dan wawancara dengan informan.Dalam hal ini, peneliti sudah membekali 

diri dengan cara melakukan pengamatan tentang fokus penelitian. Fokus 

penelitian menyatakan permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian 

dalam penelitian. Dalam penelitian yang menjadi fokus kegiatan adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai 

di  Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 
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2. Upaya-upaya apa yang dilakukan pimpinan untuk meningkatkan 

kinerja bawahannya. 

 

  C.  Lokasi Penelitian  

Dalam penentuan lokasi penelitian ada beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan  oleh peneliti, dengan melakukan evaluasi untuk melihat 

apakah ada kesesuaian teori dengan kenyataan yang ada. 

Pemilihan lokasi karena peneliti ingin mengetahui motivasi kerja 

pegawai pertanahan dalam pengurusan  hak guna bangunan ke hak milik, 

roya, balik nama, dan pelayanan sertifikat. 

D. Populasi dan Sampel 

          Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar sebanyak 37 orang. 

Adapun jumlah sampel yang diteliti pada penelitian ini yakni 37 

pegawai dengan menggunakan sampel jenuh. 

 

E. Sumber Data   

Data penelitian ini bersumber dari: 
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1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang  diperoleh secara langsung dilapangan 

melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pegawai Pertanahan 

Kabupaten Takalar yang erat hubungannya dengan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen,antara lain peraturan  menteri dan peraturan daerah dan 

dokumen lainnya yang  ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

yang erat hubungannya dengan penelitian ini.                               

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : 

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung kepada pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui 

beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 

meliputi peraturan pemerintah, peraturan menteri dan 

peraturanDaerah. 
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3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tanya jawab secara langsung dengan para informan  tentang motivasi 

kerja yang meliputi semua komponen pegawai di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar. 

G. Defenisi Operasional 

a. Motivasi Kerja adalah daya penggerak atau pendorong seseorang    

agar mau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan. 

b. Kompensasi adalah balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai 

akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang 

atau lainnya, yn dapat berupa gaji,upah,honor, bonus, insentif, dan 

lain-lain. 

c. Pengorganisasian adalah pnentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus 

dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan 

pekerjaan kepada setiap pegawai. 

d.Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain  

 e. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang secara kualitas   

maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 
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H.Teknik Analisis  Data 

Teknik analisis data  dalam penelitian ini adalah  tehnik analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh 

dari wawancara yang digunakan untuk menguraikan secara naratif temuan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Peranan 

motivasi kerja terhadap kinerja Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar. 
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              BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  Penelitian 
 

1.  Peranan motivasi  kerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar 

            Peranan motivasi kerja adalah untuk menciptakan gairah 

kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat sementara manfaat 

yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai dengan yang 

diharapkan dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan  serta 

orang-orang yang senang melakukan pekerjaannya. Sesuatu yang 

dikerjakan karena ada motivasi yang mendorongnya akan 

membuat orang akan mengerjakannya. 

                         Tabel 4.1 

Pendapat informan tentang motivasi kerja pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar 
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      Pendapat  informan                 Frekuensi             Persentase (%) 

      Tinggi                    31                  83,78 % 

     Sedang                     0                     0     % 

     Cukup                     6                  16,22 % 

     Kurang                     0                    0      % 

     Jumlah                    37                  100    % 

Hasil wawancara 2011 

          Berdasarkan  data  yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar, dapat di kemukakan mengenai  motivasi  kerja pegawai. Sebagian 

besar informan mengatakan bahwa motivasi kerja pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar tinggi. Tabel diatas menunjukkan bahwa 

sebanyak 31 orang (83,78 %) informan yang mengatakan motivasi kerja  

tinggi, 6 orang (16,22 %) yang mengatakan cukup. Dengan dasar itu , maka 

dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja pegawai di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar berada pada kategori tinggi. Menurut pendapat 

responden dari 10 orang yang di wawancarai,8 orang mengatakan motivasi 

kerja pegawai di Kantor Pertanahan tinggi, 2 mengatakan motivasi kerja 

pegawai rendah. 
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2.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai di 
Kantor Pertanahan Kabupaten  Takalar 

a. Kompensasi ( honor) 

1). Honor 

     Di luar gaji pegawai mendapatkan penghasilan tambahan yang 

dibayarkan berdasarkan unjuk kerja seperti honor, uang makan dan 

sebagainya. Mengenai honor yang diterima pegawai di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar. 

                                                Tabel 4.2 

 Pendapat informan tentang honor yang diterima pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar 

 

     Pendapat informan          Frekuensi      Persentase (%) 

     Sangat memuaskan                  5        13,51 % 

     Memuaskan                12        32.43 % 

    Cukup memuaskan                20        54 06 % 

    Kurang memuaskan                  0             0   % 
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    Jumlah                 37         100   % 

 Hasil wawancara 2011 

      Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar yang menyatakan honor yang diterima sangat 

memuaskan sebanyak 5 orang (13,51%),yang menyatakan memuaskan 

sebanyak 12 orang (32,43 %), yang menyatakan cukup memuaskan 

sebanyak 20 orang (54,06 %). 

Gambaran diatas didukung hasil pengamatan di lapangan menunjukkan 

bahwa honor yang diterima pegawai cukup memuaskan, mengingat biaya 

hidup yang semakin mahal dan kebutuhan semakin banyak.Jadi honor dapat 

memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

    Kemudian dalam pengurusan roya tahun yang lalu antara 1bulan sampai 7 

bulan, sekarang antara 3 sampai 4hari, paling lama 1 bulan. Bearti ada 

peningkatan , pegawai semakin termotivasi dalam melaksanakan tugasnya 

2). Uang makan 

     Mengenai uang makan yang diterima pegawai di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Takalar 
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                                     Tabel 4.3 

                      Pendapat informan tentang uang makan 

  Pendapat informan            Frekuensi    Persentase (%) 

  Sangat memuaskan                   5      13,51   % 

   Memuaskan                   7      18,92   % 

   Cukup memuaskan                 25       67,57  % 

   Kurang memuaskan                   0           0     % 

   Jumlah                    37       100    % 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar informan 

mengatakan bahwa uang makan yang diterima pegawai cukup 

memuaskan. Tabel diatas menunjukkan bahwa 5 orang (13,51 %) 

informan yang mengatakan sangat memuaskan, 7 orang (18.92%) 

yang mengatakan  memuaskan, 25 orang (67,57%) informan yang 

mengatakan cukup memuaskan. Dari gambaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa uang makan yang diterima pegawai  berada 

pada kategori cukup memuaskan. 

          Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti mengenai 

uang makan yang diterima pegawai cukup memuaskan karena 

pegawai tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk makan, karena 

adanya uang makan dan kebanyakan pegawai tidak pulang 



77 

 

 

 

kerumah untuk makan cukup makan di kantin yang ada di dekat 

Kantor Pertanahan. 

3). Kompensasi Nonmaterial 

     Mengenai motivasi eksternal seperti pemberian penghargaan 

Satya Lencana, DP3 terhadap pegawai. 

                             Tabel 4.4 

Pendapat informan       Frekuensi        Persentase (%) 

Sangat memotivasi            10          27,03 % 

Memotivasi             7          18,92 % 

Cukup memotivasi            20          54,05 % 

Kurang memotivasi             0                0 % 

Jumlah          37          100 % 

    

       Data diatas menunjukkan bahwa pemberian penghargaan berupa Satya 

Lencana, DP3 dapat memotivasi pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Satya Lencana, DP3 Sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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b. Organisasi/Penorganisasian 

   1). Pembagian Tugas 

       Dalam suatu organisasi pembagian tugas itu sangat penting agar pegawai dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Penempatan pegawai disesuaikan dengan 

pendidikan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki sehingga pekerjaan dapat 

berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Secara kuantitas pegawai belum memadai, 

masih banyak jabatan struktural yang tidak mempunyai staf tetapi secara kualitas 

bisa dikatakan sudah cukup baik. Penempatan pegawai sudah sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki. 

     Pengamatan yang dilakukan penulis kurang sesuai dengan hasil wawancara 

yang diperoleh,karena dalam pambagian tugas masih ada beberapa pegawai yang 

tidak sesuai tugasnya dengan disiplin ilmunya.Kemudian mengenai keterampilan, 

masih ada beberapa pegawai yang belum terampil menggunakan komputer. 

2). Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas                                                                            

Tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar 

merupakan motivasi, olehnya itu pegawai diharapkan dapat bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

  3).Hubungan antar pegawai                                                                                                                                                                           

Hubungan kerjasama antar pegawai dengan pegawai lainnya sehingga mencapai 

suatu keharmonisan dalam melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Hubungan 

kerjasama dalam organisasi senantiasa harus terjalin dengan baik, karena dengan 
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adanya hubungan yang baik dan terjalinnya keharmonisan dalam organisasi, maka 

akan timbul motivasi kerja dari setiap pegawai untuk melakukan pekerjaan. 

        Kerjasama sama dalam organisasi sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik, dan pekerjaan dalam suatu organisasi membutuhkan 

beberapa orang, karena pekerjaan saling berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya. 

         4). Fasilitas kerja yang memadai 

     Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar bahwa 

fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar meliputi: lahan 

bangunan, meja , kursi,aula. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut: 

c. Kepemimpinan  

        Jika seorang pemimpin ingin memimpin atau ingin membagi kepemimpinan 

dalam organisasi, ia harus mampu mengembangkan kemauan untuk memimpin dan 

menyiapkan diri sendiri dengan belajar mengenal siapa dirinya dan dimana ia berdiri. 

Pemimpin harus mau mempertahankan posisi kepemimpinannya, hidup dalam 

organisasi dan menghidupkan norma-norma organisasi, agar ia tetap dapat ditaati, 

artinya kalau keputusan menjadi wewenangnya. Seorang pemimpin harus mampu 

melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Pemimpin bukan hanya bisa atau 

mampu mempengaruhi pegawai yang dipimpinnya untuk melaksanakan tugasnya 

dengan baik, tetapi yang penting pula bisa menjadi contoh/teladan bagi yang 

dipimpinnya. 
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      Pimpinan dalam kepemimpinannya harus berlaku adil terhadap bawahannya, 

memberikan haknya pegawai baik dalam bentuk materi maupun tanggung jawab, 

sehingga pegawai semakin termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Pemimpin 

harus memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Pemimpin harus memberikan 

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. 

3.Kinerja 

         Kinerja adalah hasil kerja, hasil kerja kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian 

kinerja adalah pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan motivasi 

(motivasion). 

a. Pengetahuan ( knowledge) 

     Pengetahuan yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai yang lebih 

berorientasi pada Intelejensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang 

luas. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendiidikan. 

Mengenai tingkat pendidikan pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar ,jenjang pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 14 

orang D1 sebanyak 3 orang, D4 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 13 

orang dan S2 sebanyak 2 orang.Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

. 

b. Kterampilan  (skill) 
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        Kemampuan dan penguasaan teknis operasional yang dimiliki 

pegawai. Dari data yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar bshwa dari 37 pegawai baru sekitar  60% yang sudah mampu 

mengoperasikan computer. 

c. Motivasi (motivasion) 

        Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan bawahan 

terhadap situasi kerja dilingkungan kerjanya. Mereka bersifat positif 

terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, 

sebaliknya jika mereka bersikap negative terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud 

mencakup antara lain hubungan kerja,fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan 

pemimpin, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

Motivasi kerja pegawai di di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menurut 

pendapat responden. 

  Pendapat responden           Frekuensi          Persentase (%) 

        Tinggi                8               80 

       Sedang                0                0 

       Rendah                2              20 

       Jumlah  10             100 
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            Tabel diatas menunjukkan bahwa  8 orang responden (80%) yang 

mengatakan motivasi kerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar tinggi, 2 orang yang mengatakan motivasi kerja pegawai rendah. 

Tampaknya masyarakat yang mengatakan motivasi kerja pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar tinggi karena mendapatkan pelayanan yang 

mudah, sementara masyarakat yang mengatakan motivasi kerja pegawai 

rendah karena mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan. 

Pelayanan sertifikat tanah belum ada peningkatan karena prosesnya masih 

seperi dulu yaitu antara 1 bulan sampai 7 bulan,bahkan lebih dari 7 

bulan,kemudian biayanya ada. Sedangkan 8 orang mengatakan prosesnya 

mudah antara 1 minggu sampai 2 minggu , kemudian tidak mengeluarkan 

biaya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan sertifikat tanah terlambat 

selesai antara lain: 

    Faktor peninjauan lapangan, tanah dalam sengketa, administrasi tidak 

lengkap, blangko habis, tidak ada materai, jumlah pegawai tidak seimbang 

dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pegawai 

sibuk.jadi menurut pendapat responden bervariasi ada yang mengatakan 

motivasi kerja pegawai di Kantor Pertanahan tinggi, tetapi ada yang 

mengatakan motivasi kerja pegawai rendah. 
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B.Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Peranan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

           Setelah melihat pendapat informan  di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, 

maka peranan motivasi Kerja penting. Karena dengan adanya motivasi kerja, maka 

pegawai umumnya datang tepat waktu  dan pulang tepat waktu. Tidak ada pegawai 

yang berkeliaran pada jam kerja. Semua pegawai sibuk mengerjakan tugasnya 

masing-masing.Pegawai sangat mentaati jam kerja.. Namun hasil observasi  yang di 

lakukan  peneliti masih ada beberapa yang terlambat datang, dengan alasan macet 

karena mereka tinggal di Makassar,dan masih ada yang cepat pulang dengan 

alasan ada keperluannya, bahkan ada yang kadang-kadang tidak datang pada hari 

jumat,alasannya terlalu banyak keluar ongkos pete-pete kalau tiap hari datang .Hasil 

temuan penelitian mendukung pendapat Sastrohadiwiryo (2005) mengemukakan 

bahwa pada umumnya bentuk motivasi meliputi empat unsur utama yaitu 

kompensasi, penghargaan dan pengendalian, penerapan pola kerja yang efektif 

serta kebijakan. 

2.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor 

Pertanahan   Kabupaten Takalar 

a. Kompensasi 

1). Honor 
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       Setelah melihat pendapat informan dan pengamatan yang dilakukan selama 

penelitian jelas bahwa honor yang diterima dapat memotivasi pegawai untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Honor yang memadai dapat meningkatkan 

gairah kerja pegawai.Tujuan pemeberian honor adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai agar pegawai lebih terdorong atau termotivasi untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik. tetapi tidak semua pegawai mendapatkan 

honor, hanya orang-orang yang terlibat saja dalam pengurusan sertifikat tanah dan 

pengukuran yang mendapatkan honor. Menurut pendapat peneliti sebaiknya semua 

dilibatkan baik dalam pengurusan sertifikat tanah maupun dalam pengukuran tanah 

supaya semua mendapatkan honor,jadi tidak ada rasa iri hati diantara pegawai. 

Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Handoko (2000) bahwa 

pemberian kompensasi (honor) adalah untuk memotivasi pegawai agar bekerja 

keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. 

2). Uang makan 

      Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan selama penelitian, uang 

makan yang diberikan Rp 20.000 perhari dapat memotivasi pegawai untuk lebih giat 

lagi malaksanakan tugasnya, pegawai tidak perlu pulang kerumah untuk makan, 

karena pegawai bisa makan dikantin yang ada di dekat kantor jadi pegawai bisa 

pengeluaran, tetapa uang makan kadang-kadang tidak tiap hari diberikan, bahkan 

sampai 20 hari baru diberikan. Menurut pendapat peneliti kalau bisa uang makan itu 

diberikan setiap hari supaya tidak pegawai tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 

makan. 
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3). Kompensasi nonmaterial (Penghargaan) 

          Kompensasi nonmaterial perlu diberikan kepada semua pegawai yang 

berprestasi atau minimal pegawai yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik. Dari pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa pemberian penghargaan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar perlu diberikan sekalipun dalam bentuk 

pujian atau ucapan terima kasih.  

Kemudian pemberian penghargaan dari pemerintah seperti Satya Lencana dapat 

juga meningkatkan motivasi kerja pegawai untuk lebih giat lagi melaksanakan tugas. 

Hal itu mendukung pendapat Sastrohadiwiryo (2005) yang mengemukakan sebagai 

berikut: 

Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai seseorang akan 

merupakan perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja, akan memberikan 

kepuasan batin yang lebih tinggi dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau 

hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk piagam penghargaan atau 

medali, dapat menjadi perangsang yang lebih kuat dibanding dengan hadiah barang 

atau bonus/uang. 

b. Pengorganisasian 

1).Pembagian tugas 

     Hasil wawancara peneliti dengan informan  pegawai ditempatkan sesuai dengan 

pendidikan, keterampilan ataupun kemampuan yang dimiliki pegawai. Pembagian 

tugas sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi masih banyak jabatan 
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struktural yang tidak mempunyai staf, antara lain: Kepala subseksi Tematik dan 

Potensi Tanah, Kepala subseksi Penetapan Hak Tanah, Kepala subseksi 

Pengaturan Tanah Pemerintah, Kepala subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan 

PPAT, Kepala subseksi Pengendalian Pertanahan, Kepala subseksi Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Kepala subseksi sengketa dan Komplit Pertanahan. Mengenai 

Pembagian tugas Hasibuan (2007) mengemukakan sebagai berikut 

Pengorganisasian meliputi penentuan penggolongan kegiatan yang diperlukan untuk 

tujuan organisasi, pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut kedalam suatu bagian 

yang dipimpin oleh seorang pimpinan, serta melimpahkan wewenang untuk 

melaksanakannya. 

2). Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

     Jika seseorang merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, maka 

seseorang termotivasi untuk melaksanakan denan baik dan benar, olehnya itu 

pegawai diharapkan bertanggun jawab terhadap pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

3). Hubungan antar pegawai 

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian, bahwa hubungan antar 

pegawai sangat harmonis, sehingga hubungan kordinasi berjalan dengan baik. 

Dalam melaksanakan tugas, pegawai harus bekerjasama satu sama lain apalagi 

terkait masalah administrasi. Salah satu faktor seseorang termotivasi karena adanya 

hubungan kerjasama yang harmonis antar pegawai. Hal ini mendukung pendapat 

yang di kemukakan Hasibuan (2007) sebagai berikut: 
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Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan 

yang efektif antar orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama dalam hal 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

4). Fasilitas kerja yang memadai 

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan, maka fasilitas 

kerja yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut: 

Ruangan,ruangan rapat,ruangan tunggu, kursi, meja, lemari, komputer, laptop, AC, 

kipas angin, Mushallah, Kantin, dan sebagainya. 

C. Kepemimpinan 

Berdasarkan  pendapat informan dan pengamatan yang di lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pemimpin dalam kepemimpinannya di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai 

untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Setiap ada keputusan diambil oleh 

pimpinan, maka pegawai selalu melaksanakannya. Kepemimpinan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar berjalan dengan baik,kemudian pimpinan sangat 

bijak dan tegas dalam mengambil keputusan, kemudian berlaku adil dan dapat 

menjadi teladan terhadap semua pegawai sehingga kinerja pegawai baik dan tujuan 

oranisasi dapat tercapai.Hal tersebut mendukung pendapat Pasolong (2007) yang 

dikemukakan sebagai berikut: Bahwa kepemimpinan adalah suatu suatu usaha 

menggunkan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi 
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individu dalam mencapai tujuan. Hal senada juga disampaikan oleh Suganda (1995) 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi/mendorong orang lain 

untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang secara kualitas maupun 

kuantitas.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja adalah 

pengetahuan (knowledge). Keterampilan (skill), dan motivasi (motivation).                                   

1). Pengetahuan (knowledge) 

     Pengetahuan yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai yang berorientasi 

pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas.Oleh 

Karena itu pegawai harus bekerja secara professional, pegawai harus 

memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Maksudnya pegawai 

harus memiliki tingkat pendidikan yang mampu memahami bentuk layanan 

yang diperlukan masyarakat. ternyata tingakat pendidikan yang dimiliki 

pegawai turut berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Umumnya 

pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih 

termotivasi dibandingkan dengan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah. 

2). Keterampilan (skill) 

    Keterampilan ialah kemampuan atau penguasaan teknis yang dimiliki 

pegawai. 

3). Motivasi (motivation)                                                                                                                   

Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan bawahan terhadap situasi kerja 
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dilingkungan kerjanya. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain: 

hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan dan kondisi kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan  dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tinggi. 

Menurut pendapat responden dari 10 orang yang peneliti wawancarai 

tentang motivasi kerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

sebagai berikut: 
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                                                                   BAB V 

                                                    SIMPULAN DAN SARAN 

    A,SIMPULAN 

        Dari hasil  pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a.Peranan motivasi  kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sangat,  penting   

adanya      motivasi kerja maka pegawai akan bergairah untuk melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi kerja adalah sebagai berikut: 

    1). Kompensasi yang meliputi : honor, uang makan, dan penghargaan 

     2).Organisasi/pengorganisasian. Pengorganisasian di Kantor pertanahan 

Kabupaten Takalar berjalan dengan baik, karena pegawai  ditempatkan sesuai 

dengan keterampilan dan keahliannya masing-masing, hubungan antar pegawai 

sangat harmonis,fasilitas kerja yang memadai kemudian pegawai sangat 

bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas. 

3). Kepemimpinan  

  Pimpinan dalam kepemimpinannya sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

motivasi kerja pegawai, karena adanya perhatian dari pimpinan kepada bawahannya 

membuat pegawai termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, keteasan 

pimpinan dalam mengambil keputusan serta perlakuan yang adil terhadap semua 

pegawai menciptakan hubungan yang harmonis dalam organisasi. 
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4). Kinerja  

Kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar semakin baik,karena ada 

pningkatan dan system pelayanan semakin baik. 

A. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa saran dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1). Pimpinan diharapkan senatiasa memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

pegawai agar pegawai semakin termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. 

2).Pemberian motivasi kepada pegawai, tidak hanya didasarkan pada unsur 

finansialnya saja tetapi yang lebih penting lagi adalah usur nonfinansial, 

misalnya: pemberian penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai, hadiah 

atau penghargaan lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

a. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 

Sebelum menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, terlebih 

dahulu penulis memaparkan visi dan misi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar. 

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang belum tampak 

sekarang, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh 

setiap orang. Visi menggambarkan masa depan yang lebih baik, 

memberi harapan dan mimpi, tetapi juga menggambarkan hasi-

hasil yang memuaskan. Ia adalah gambaran kata-kata yang 

menampakkan kekokohan dan kesatuan organisasi. Visi ialah 

suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai.Dengan 

mengacu pada gambaran tersebut Visi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut: 

     “Terselenggaranya pengelolaan pertanahan yang 

berkeadilan dan menjamin kepastian hukum sehingga 
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kondusif untuk mendukung peningkatan pembangunan serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi”. 

Misi adalah sesuatu yang harus  dilaksanakan oleh orgnisasi agar 

tujuan organisasi dapat tercapai.. Misi Kantor Pertanahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyusun kebijakan dan penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan di bidang pertanahan. 

2. Mempercepat penetapan hubungan hukum dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah yang trasparan dan efisien. 

3. Meningkatkan pengaturan dan pengendalian penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai 

RTRW. 

4. Meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan pertanahan. 

5. Mengembangkan system informasi Manajemen Pertanahan 

Nasional (SIMTANAS) bagi pemerintah,masyarakat, 

pembangunan dan investasi. 

6. Mengembangkan serta memperkuat fungsi kelembagaan 

pertanahan, dan meningkatkan kualitas SDM pertanahan yang 

professional. 
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7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan 

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. 

8. Meningkatkan pembinaan aparatur pertanahan dalam rangka  

Peningkatan kinerja.  

b.Jumlah pegawai 

Jumlah pegawai Kantor Pertanahan pada tahun 20010 

berjumlah 37 orang, yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 

22 orang 

Dan pegawai perempuan sebanyak .15 orang. 

c. Pendidikan 

Pegawai Pertanahan Kabupater Takalar yang menyelesaikan jenjang 

pendidikan SLTP sebanyak 2 orang, jenjang SLTA sebanyak 14 

orang,D1 sebanyak 3 orang,D4 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 13 

orang dan S2 sebanyak 2 orang. 

d. Golongan 

Dalam 21 jabatan yang tersedia termasuk kepala kantor, secara 

keseluruhan telah terisi dengan formasi kepangkatan terdapat 1 orang 

memiliki pangkat golongan IV A, 24 orang golongan III dan 12  
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memiliki pangkat golongan II. Sedangkan yang berlatar belakang 

pendidikan sarjana 13 orang, Magister 2 orang, D4 3 orang, D1 3 

orang, SLTA 14 orang dan SLTP 2 orang. 

b. Struktur organisasi  

Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar terdiri 

dari: Sub bagian Tata Usaha terdiri dari: Urusan Perencanaan dan 

Keuangan,Urusan Umum dan Kepegawaian. Seksi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari: Sub Seksi Pengukuran dan 

Pemetaan, Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah. Seksi Hak tanah 

dan Pendaftaran Tanah terdiri dari: Sub seksi Penetapan Hak 

Tanah, Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Sub Seksi 

Pendaftaran Hak. Sub Seksi Peralihan,Pembebanan Hak dan 

PPAT. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Terdiri 

dari:Sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu,Sub 

Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. Seksi Pengendalian 

Pertanahan dan Pemberdayaan terdiri dari:Sub seksi Pengendalian 

Pertanahan, Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat. Seksi 

Sengketa  Komplit dan Perkara terdiri dari: Sub seksi Sengketa dan 

Komplit Pertanahan, Sub seksi Perkara Pertanahan. 
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3.Uraian Tugas 

Bahwa dengan ditetapkannya PP No 10Tahun 2010 tentang 

uraian tugas pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. 

1. Sub Bagian Tata usaha 

  2. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

  3. Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 

      4. Seksi Pengaturan dan PenataanPertanahan 

     5. Seksi Pengendalian dan pemberdayaan 

          6. Seksi Sengketa,Komflit danPerkara 

 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor: 

10/kep.73.05/1/2010 Tentang Uraian Tugas Pegawai Pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar. 

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a. Memberikan Pelayanan Administratif kepada semua satuan 

Organisasi Kantor Pertanahan. 

b. Menyiapkan Bahan Evaluasi Kegiatan 
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c. Mempersiapkan Penyusunan Program dan Menghimpun 

Peraturan Perundang-undanagan 

2.Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 

a. Menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran 

b.Menyiapkan laporan akuntabilitas  kinerja Pemerintah 

3. Staf Urusan Perencanaan dan Keuangan( Bendaharawan 

Pengeluaran). 

a. Mengelola Anggaran DIPA 

b. Membukukan Penerimaan dan Pengeluaran kedalam Buku 

Kas Umum. 

c. Mengerjakan buku-buku pembantu 

d. Menyiapkan kelengkapan pengajuan Spp ke KPPN 

e. Membuat Laporan LKKA dan Laporan lain yang terkait 

dengan tugas pokoknya 

f. Operator Laporan SAI 

4. Staf Urusan Perencanaan dan Keuangan( Bendaharawan 

Non DIPA) 
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a. Menerima dan membayarkan transport Panitia” A”, 

Transport Pengukuran dan dari pihak ketiga (SPK) dan lain-

lain sesuai tugas pokoknya 

b. Membukukan kedalam buku Kas Umum dan buku pembantu 

atas keuangan yang dikelola 

c. Membuat laporan atas keuangan yang dikelola 

d. Membuat daftar gaji 

e. Pelaksana SIMAK-BMN 

5. Staf Urusan Perencanaan dan Keuangan (Bendaharawan 

Penerima) 

a. Menerima Penyetoran dari masyarakat 

b, Membukukan DI.305 dan DI.307 

c.Melakukan Penyetoran biaya 

d. Membuat laporan LKKUP dan laporan lain yang terkait dengan 

tugas pokoknya 

6.kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 

a. Melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, 

 perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana 
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b. Koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data 

 dan informasi 

7.Staf Urusan Umum dan Kepegawaian 

 a. Mengkoordinir Laporan Bulanan Seksi-Seksi 

 b. Menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat 

 c. Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

8.Staf urusan Umum dan Kepagawaian 

 a. Menyusun Laporan Komprehensif 

 b, Registrasi surat masuk/ Surat Keluar 

 c.Penanggungjawab Surat-Surat dinas 

 d. Tugas Lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

9. Staf Umum dan Kepegawaian 

    a. Menyimpan dan Memelihara Arsip Pegawai 

    b, Menyiapkan Laporan bulanan Sub Bagian Tata Usaha 
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    c, Tugas Lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

tupoksinya 

10. Staf Urusan Umum dan Kepegawain 

    a. Mngelola Barang inventaris Kantor 

    b. Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

11. Staf Urusan Umum dan Kepegawaian 

    a. Menyiapkan Absensi Pegawai 

    b.Menyiapkan Cuti Pegawai 

    c. Mencatat Ekspedisi Surat-Surat yang akan dikirim 

    d.Menyiapakan SPPD untuk Pegawai yang akan 

 melaksanakan tugas luar 

12. Staf Urusan Umum dan Kepegawaian 

    a.Menyiapkan Usulan Kenaikan Gaji Berkala 

    b.Pelaksana SIMAK BMN 

    c.Operatur Komputer 
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    d.Menyiapkan SPPD untuk pegawai yang akan   

 melaksanakan tugas luar  

   e.Tugas lain  yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

13. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

   a.Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan bidang 

   tanah, ruang dan perairan 

   b.Melakukan perapatan kerangka dasar 

   c.Pengukuran atas kawasan / wilayah 

   d.Pemetaan Tematik dan survei potensi tanah 

   e.Penyiapan Pembinaan Surveyor berlisensi dam pejabat 

 penilai tanah 

14. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan 

   a.Menyiapkan peratapan kerangka dasar orde 4 

   b.Penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang 

 tanah, batas kawasan/ wilayah 

   c.Kerjasama teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor 

 berlisensi 
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   d.Memelihara Peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang 

 tanah, surat ukur, gamar ukur, dll 

15. Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan 

   a.Melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan 

   b.Membuat GS/SU hasil Pengukuran 

   c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

16. Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan 

   a.Melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan  

   b.Membuat GS/SU hasil Pengukuran 

   c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuia 

 tupoksinya 

17. Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah 

   a.Menyiapkan Survei, Pemetaan, Pemeliharaan dan 

 pengembangan pemetaan tematik 

   b.Survei potensi Tanah 

   c.Pemeliharaan peralatan tenis komputersasi 
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   d.Pembinaan pejabat penilai tanah 

18. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

   a.Menyiapkan bahan  dan melakukan penetapan hak dalam 

 rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak 

 tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan bekas tanah 

 hak 

    b.Pendaftaran, peralihan, Pembebanan hak atas tanah serta 

 pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

19. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak 

     a.Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, 

 pengukuran dan penegasan konversi hak lama, hak milik 

 atas satuan rumah susun, tanah tak pengelolaan, tanah 

 wakaf, data yuridis lainnya, dat fisik bidang tanah 

    b.Memelihara buku daftar tanah, daftar nama, daftar hak

 atas tanah dan warkah serta daftar lainnya di bidang 

 pendaftaran tanah 

20. Staf Sub Seksi Pendaftaran Hak 

    a.Melaksanakn pelayanan informasi pada loket   
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    b.Melaksanakan pendaftaran permohonan 

    c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

21. Staf Sub Seksi Pendaftaran Hak 

   a.Menbukukukan DI.301, 301 ( II ), 301 ( III ), dan DI.303 

   b.Menbukukukan Blangko Sertifikat 

   c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

22. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah 

   a.Menyiapkan Pelaksanaan pemeriksa, saran dan 

 pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna 

 bangunan dan hak pakai, perpanjangan janka waktu, 

 pembaharuan hak, perijinan, peralihan, hak atas tanah 

    b.Penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu 

 pembayaran uang pemasukan  

23. Kepala Sub Seksi Pengaturan dan Pemerintah 

    a.Menyiapkan pelaksanaan pemeriksa, saran dan  

 pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak 
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 pakai, hak guna bangunan dan hak pengelolaan bagi 

 instansi pemerintah, badan hukum pemerintah 

 perpanjangan jangka waktu pembaharuan hak, perijinan, 

 peraliha hak atas tanah  

    b.Rekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah 

 pemerintah 

24. Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembabanan Hak dan PPAT 

    a.Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, 

 pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak 

 tanggungan 

    b.Bimbingan PPAT serta sarana Daftar Isian ( DI ) di bidang 

 pendaftaran peralihan hak 

25. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

    a.Menyiakan bahan dalam rangka pelaksanaa kegiatan 

 yang berhubungan dengan Seksi Pengaturan dan 

 Penataan Pertanahan 

    b.Melakukan Penatagunaan Tanah, Landreform, kosolidasi 

 tanah, penataan pertnahan wilayah pesisir, pulau-pulau 

 kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya 
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26. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan                 

 Tertentu 

   a.Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, 

 peruntukan, pemeliharaan dan pengunaan tanah rencana 

 penataan kawasan pelaksana koordinasi, monitoring dan 

 evaluasi pemeliharaan tanah 

    b.Perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada 

 setiap fungsi kawasan / zoning 

    c.Penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah 

 penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian 

 penggunaan dan pemanfaatan tanah 

    d.Melaksanakan pengumpulan, pengolaha dan 

 pemeliharaan data tekstual dan spasial 

27. Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan 

 Tertentu 

    a.Menyiapkan Administrasi persutan seksi pengaturan dan 

 penataan pertahanan 

    b.Menyiapkan dan menyusun laporan-laporan seksi 

 pengaturan dan penataan pertahanan 
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    c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

28. Kepala Sub Seksi Landreform 

    a.Menyiakan bahab usulan penetapan/penegasan tanah 

 menjadi obyek landreform 

    b.Penguasaan tanah-tanah obyek landreform 

    c.Pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin 

 redistribusi tanah luasan tertentu 

    d.Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan 

 pengeluaran tanah dari obyek landreform 

    e.Monitoring dan Evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, 

 pemanfaatan tanah, bersama dan  penerbitan 

 administrasi landreform serta fasilitas bantuan 

 keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran 

    f.Usulan penegasan obyek penataatan tanah bersama untuk 

 peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan 

 daerah bekas konflik serta, permukiman kembali 



108 

 

 

 

    g.Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah 

 untuk pembangunan Pengembangan teknik dan metode, 

 promosi dan sosialisasi 

    h.Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, 

 kerjasam dan fasilitas 

    i.Pengelolaan basis data dan informasi 

    j.Monitoring dan Evaluasi serta koordinasi pelaksanaan 

 konsolidasi tanah 

29. Staf Sub Seksi Landreform 

    a.Menyiakan Usulan Penerbitan surat Keputusan 

 Redistribusi Tanah 

    b.Menyiapkan ijin Redistribusi Tanah luasan tertentu 

    c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya 

30. Kepala Seksi Pengendalian Pertahanan dan 

 Pemberdayaan Masyarakat 

    a.Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan 

 pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 
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 tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan 

 masyarakat 

31. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertahanan 

    a.Menyiapkan Pengelolan basis data 

    b.Melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusun saran, 

 tindak lanjut dan langkah penanganan 

    c.Menyiapkan bahan koordinasi usulan penerbitan dan 

 pendayagunaan dalam rangka penegakan hak kewjiban 

 pemegang hak atas tanah 

    d.Melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah 

 kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, 

 serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama 

 pemberdayaan 

32. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertahanan 

    a.Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan 

 sengketa, konflik dan perkara pertahanan 

33. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertahanan 
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    a.Menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi 

 dan politik terhadap sengketa dan konflik pertahanan 

    b.Usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 

 hubungan hukum antara orang dan atau badan 

 hukumdengan tanah, pelaksanaan alternatif 

 penyelesaian sengketa melaluui mediasi 

    c.Pelaksanaan alternatif penyelasaian sengketa melalui 

 mediasi, fasilitas dan koordinasi penanganan sengketa 

 konflik 

34. Kepala Sub Seksi Perkara Pertahanan 

    a.Menyiapkan pertahanan dan penyelesaian perkara 

    b.Koordinasi penanganan perkara 

    c.Usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 

 hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum 

 dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga 

 peradilan 

35. Staf Sub Seksi Perkara Pertahanan 

    a.Menyiapka Laporan-laporan seksi sengketa, konflik dan 

 perkara 
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    b.Menyiapkan Administrasi persuratan seksi sengketa, 

 konflik dan perkara 

    c.Tugas lain yang diberikan atasan langsungnya sesuai 

 tupoksinya. 

3.Gambaran mengenai motivasi kerja pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar  

          Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Peranahan 

Kabupater Takalar, dapat dikemukakan mengenai motivasi kerja 

pegawai. Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh 

 IH(32) sebagai berikut: Motivasi cukup bagus, ada pengaruh 

terhadap kinerja. Berdampak pada karier, bahkan ada teman-teman 

yang dipromosikan kedaerah lain karena kariernya bagus.(oktober 

2010). Hal yang sama dikemukakan oleh Mts (47)sebagai berikut: 

Kalau motivasi kerja saya melihatnya sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai baik materil  maupun moril.(oktober 2010). LM (56) 

mengemukakan sebagai berikut: Karena banyak pekerjaan maka kita 

termotivasi untuk bekerja, karena kalau kita tidak termotivasi untuk 

bekerja, maka pekerjaan akan semakin banyak.(November 2010). 

4.Kompensasi (honor) 

1) Honor Pegawai 
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Mengenai kompensasi (honor) yang diterima pegawai di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Takalar,  

IH(37) mengemukakan sebagai berikut: Mengenai honor 
yangdiberikan sudah mencukupi  karena saya masih sendiri. (oktober 
2010). Mts(47) mengemukakan sebagai berikut:Kalau berbicara cukup 
tidak cukup itu relatif, tetapai yang paling penting adalah bentuk 
perhatian dari atasan atau pimpinan, misalnya ungkapan puas saja 
pimpinan atas pekerjaan staf sudah cukup. (oktober 2010). 

.LM mengemukakan sebagai berikut: Honor yang diterima dapat 
memotivasi, tetapi kalau bisa honornya ditingkatkan agar pegawai 
semakin sejahtera. Dalam pengurusan Roya di Kantor Pertanahan  

Kabupaten Takalar. IH(37) mengatakan sebagai berikut: ada honor 
yang diterima, kemudian  waktu penyelesaiannya antara 3 sampai 4 
hari, tetapi paling lama 1 minggu, kemudian syarat-syarat dalam 
pengurusan Roya adalah surat penyampaian dari Bank bahwa 
sertifikat tidak lagi dalam jaminan. (oktober 2010). 

Mengenai pengurusan akte balik nama ada honor yang diterima 

IH(37) Mengemukakan sebagai berikut: Mengenai pengurusan akte 
balik nama, ada honor yang diterima kemudian waktu penyelesaiannya 
antara 3 sampai 4 hari ,paling lama 1 minggu, kemudian 
persyaratannya adalah akte,foto kopi KTP, SPPT PBB yang terakhir, 
alat bukti lain, alat bukti lain dari ahli waris.( oktober 2010). 

Mengenai honor dalam pengurusan hak guna bangunan ke hak milik 

LM (56) mengemukakan sebagai berikut: ada honor yang diterima tapi 
kalau bisa ditingkatkan.Kemudian  jangka waktu dalam pengurusan 
hak guna bangunan ke hak milik LM(56) mengatakan sebagai berikut: 
antara 1minggu sampai 2 minggu, tapi dulu sampai 1bulan.(november 
2010).Mengenai honor dalam pengurusan sertifikat tanah LM 
mengemukakan sebagai berikut: Iya ada honor yang diterima, tapi 
kalau bisa ditingkatkan.( November 2010). 

Mengenai persyaratan dalam pengurusan sertifikat tanah LM(56) 
mengatakan sebagai berikut: Akte jual beli,akte hibah,akte milik 
bersama,KTP/SPPT ( novemeber 2010). 

2)KompensasiNonMaterial                                                                       
Mengenai motivasi kerja eksternal seperti pemberian 
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penghargaan  Satya Lencana,DP 3 terhadap pegawai. Mts(47) 
mengemukakan sebagai berikut: Pemberian penghargaan berupa 
Satya Lencana  atau DP3 yang memuaskan dapat memberikan 
motivasi kerja bagi pegawai.(oktober 2010). Selanfutnya IH(37) 
mengatakan sebagai berikut:  Pemberian penghargaan berupa Satya 
Lencana,DP3sangat  berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
(oktober 2010) LM(56) mengemukakan sebagai berikut: Pemberian 
penghargaan berupa Satya Lencana ada pengaruhnya, karena saya 
sangat termotivasi untuk bekerja, apalagi saya sudah menerima Satya 
Lencana 30 tahun.(november2010). 

Mengenai motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri, IH(37) 
mengemukakan sebagai berikut: Ada dorongan dari dalam diri 
sendiri.LM(56) mengemukakan hal yang sama sebagai berikut: ya ada 
dorongan dari dalam diri sendiri.(november 2010). 

 

 

1. Organisasi / Pengorganisasian 

1).Pembagian Tugas 

Dalam suatu organisasi/pengorganisasian, pembagian tugas  itu  

sangat penting supaya pegawai dapat melaksanakan tugasnya  

dengan baik. Mengenai pembagian tugas  

Mts(47)mengemukakan sebagai berikut:Secara kuantitas pegawai 
belum memadai, masih banyak jabatan struktural yang tidak 
mempunyai staf (bawahan) tetapi secara kualitas bisa dikatakan 
sudah cukup baik. Penempatan pegawai sudah sesuai dengan 
disiplin ilmunya. 

LM(56) mengemukakan sebagai berikut: Pegawai ditempatkan 
sudah sesuai dengan disiplin ilmunya. 

2)Hubungan antara pegawai 

Mengenai hubungan antara pegawai dengan pegawai yang lain,  

Mts(47) mengemukakan sebagai berikut:Alhamdulillah hubungan 
antara pegawai terjalin dengan baik   (harmonis).Kemudian IH(37) 
mengemukakan sebagai berikut: Mengenai hubungan antar 
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pegawai semua pegawai rukun, semua pegawai baik.LM 
mengemukakan sebagai berikut: Pegawai disini harmonis karena 
kita tiap hari ketemu. 

Dalam melaksanakan tugas pegawai melakukan kerjasama dengan  

pegawai yang lain, Mts(47)mengemukakan sebagai berikut::Ya, 
namanya suatu organisasi/instansi sudah pasti dalam 
melaksanakan tugas saling berkoordinasi/ kerjasama.Kemudian  

IH(37)mengemukakan sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas  

pegawai  saling bekerja sama karena terkait dengan administrasi  

satu sama lain.LM(56) mengemukakan sebagai berikut: Pegawai 
saling bekerja sama. 

2. Kepemimpinan 

Pengaruh pimpinan dalam kepemimpinannya 

Mengenai pimpinan dalam kepemimpinannya apakah sudah 
mampu mempengaruhi seluruh pegawai untuk melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Mts(47) mengemukakan sebagai berikut 
:Seorang pimpinan kan bukan hanya bisa atau mampu 
mempengaruhi pegawai yang dipimpinnya untuk melaksanakan 
tugas dengan baik, tetapi yang penting pula bisa memjadi contoh/ 
teladan bagi yang dipimpinnya.IH(37) mengemukakan sebagai 
berikut: Iya pimpinan dalam kepemimpinannya mampu 
mempengaruhi seluruh pegawai untuk melaksanakan tugasnya.LM 
mengemukakan sebagai berikut: Pimpinan dalam 
kepemimpinannya berhasil karena mendapat banyak proyek jadi 
pegawai termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. 

Mengenai pimpinan dalam kepemimpinannya apakah sudah  

berlaku adil terhadap pegawai, IH(37) mengemukakan sebagai  

berikut:Pimpinan dalam kepemimpinannya sudah berlaku adil,  

Kemudian Mts(47) mengatakan sebagai berikut:Pimpinan dalam 
kepemimpinannya berlaku adil, memberikan hak baik dalam bentuk 
materi maupun tanggung jawab.LM mengemukakan sebagai 
berikut: Pimpinan dalam kepemimpinannya sudah berlaku adil, 
karena apa yang dikerjakan sudah terbagi. 
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Pimpinan dalam kepemimpinannya pernah menjatuhkan hukuman  

terhadap pegawai yang melakukan kesalahan, Mts(47) 
mengatakan sebagai  berikut:Kewenangan Kepala Kantor, batas 
kewenangan,  itu ada apabila dalam kewenangannya. LM 
mengemukakan sebagai berikut: Hukuman pegawai yang 
melakukan kasalahan diberikan teguran. 

Apa yang dilakukan pimpinan dalam kepemimpinannya sehingga  

pegawai termotivasi dalam melaksanakan tugasnya, 
Mts(47)mengatakan sebagai berikut: 

Memberikan penghargaan, memberikan apa yang menjadi haknya  

pegawai, baik  itu hak dalam bentuk materi maupun tanggung  

jawab), Berikan kepercayaan terhadap bawahan/ yang dipimpin.  

Berikan penghargaan ( baik dalam bentuk materi maupun moril)  

atas prestasinya. Menjadi contoh yang baik terhadap yang  

dipimpinnya.IH mengemukakan sebagai berikut: ya menjai contoh 
atau panutan terhadap bawahannya,LM mengemukakan sebagai 
berikut; Pimpinan dalam kepemimpinannya dapat menjadi contoh. 

3. Kinerja 

Hasil wawancara kami mengenai kinerja pegawai di Kantor  

Pertanahan Kabupaten Takalar, Mts(47) mengemukakan sebagai  

berikut: Kinerja pegawai cukup bagus, walaupun tidak bisa 
disangkali tetapi bisa tertutupi. IH(37) mengatakan sebagai berikut: 

Ada peningkatan,sistem pelayanan semakin baik.                         
LM (56) mengemukakan sebagai berikut: Ada peningkatan, Kinerja 
pegawai dianggap sudah bagus. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Motivasi Kerja 

Setelah melihat beberapa pendapat informan dan hasil observasi 
atau pengamatan yang dilakukan dilapangan, motivasi kerja 
pegawai di Kantor pertanahan sangat tinggi.Umumnya pegawai 
datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Tidak ada pegawai 
yang berkeliaran pada jam kerja. Semua pegawai sibuk 
mengerjakan tugasnya masing-masing.Pegawai sangat mentaati 
jam kerja Hasil temuan penelitian mendukung pendapat B.. 
Siswanto Sastrohadiwiryo (2005) mengemukakan bahwa pada 
umumnya bentuk motivasi meliputi empat unsur utama, yaitu 
kompensasi, penghargaan dan pengendalian, penerapan pola kerja 
yang efektif serta kebijakan. 

b. Kompensasi 

1). Honor Pegawai 

Setelah melihat pendapat informan dan pengamatan selama 
melakukan penelitian  jelas bahwa honor yang diterima dapat 
memotivasi pegawai untuk  melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Honor yang memadai dapat meningkatkan gairah kerja 
pegawai.Tujuan pemberian honor adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan pegawai agar pegawai lebih terdorong atau 
termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya. Hal itu sejalan 
dengan apa yang dikemukakan oleh Handoko (2000) bahwa 
pemberian kompensasi(honor) adalah untuk memotivasi pegawai 
agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin 
tinggi.       

2) Kompensasi Non Material 

     Kompensasi Non Material perlu diberikan kepada semua pegawai 
yang berprestasi atau minimal pegawai yang telah melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik. 

Dari pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa pemberian 
penghargaan di Kantor Pertanahan berdasarkan prestasi kerja, sebab 
yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah seperti Satya 
Lencana adalah pegawai  yang  berprestasi atau pegawai yang 
mempunyai masa kerja diatas 20 tahun.Hal itu mendukung pendapat 
B.Siswanto Sastrohadiwiryo (2005) yang mengemukakan sebagai 
berikut:Penghargaan atau  pengakuan atas suatu kinerja yang telah 
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dicapai seseorang akan merupakan perangsang yang kuat. 
Pengakuan atas suatu kinerja, akan memberikan kepuasan batin yang 
lebih tinggi dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau hadiah. 
Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk piagam penghargaan 
atau medali, dapat menjadi perangsang yang lebih kuat dibanding  
dengan hadiah barang atau bonus/uang.          

           C.Pengorganisasian 

1) Pembagian tugas 

Selama peneliti melakukan pengamatan pegawai ditempatkan 
sesuai dengan pendidikan, keterampilan ataupun kemampuan 
yang dimiliki.pegawai tersebut. Pembagian tugas sudah sesuai 
dengan tugasnya masing-masing, tetapi masih banyak jabatan 
struktural yang tidak mempunyai staf. Mengenai pembagian tugas  
Hasibuan (2007) mengemukakan sebagai berikut: 
Pengorganisasian meliputi penentuan penggolongan kegiatan- 
yang diperlukan untuk tujuan perusahaan, pengelompokan 
kegiatan-kegiatan tersebut kedalam suatu bagian yang dipimpin 
oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk 
melaksanakannya. 

2) Hubungan antara pegawai  

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian, 
bahwa hubungan antara pegawai sangat harmonis,sehingga 
hubungan kordinasi berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan 
tugas, pegawai harus  kerjasama satu sama lain apalagi terkait 
masalah administrasi.Hal ini mendukung pendapat yang 
dikemukakan Hasibuan (2007) sebagai berikut: Pengorganisasian 
adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan 
yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja 
sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan 
pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi 
lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

D,Kepemimpinan 

Pengaruh pimpinan dalam kepemimpinannya 

Dari pendapat beberapa informan dan pengamatan yang 
peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam 
kepemimpinannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar 
dapat mempengaruhi pegawai untuk melaksanakan 
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tugasnya dengan baik. Setiap ada kebijakan yang diambil 
oleh pimpinan, maka pegawai selalu melaksanakannya. 
Kepemimpinan di Kantor Pertanahan berjalan dengan baik , 
kemudian pimpinan sangat bijak dan tegas dalam 
mengambil keputusan sehingga kinerja pegawai dan tujuan 
organisasi dapat tercapai.Hal tersebut mendukung pendapat  
Pasolong ( 2007) yang dikemukakan sebagai berikut: Bahwa 
kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu  
gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi 
individu dalam mencapai tujuan. Hal senada juga di 
sampaikan oleh Suganda (1995) bahwa Kepemimpinan 
adalahKemampuan mempengaruhi/mendorong orang lain 
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan 
bersemangat. 

E.KINERJA 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau 
kelompok orang dalam suatu ogranisasi. Dari  

 hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa 
Kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sudah bagus 
karena ada peningkatan,dan system pelayanan semakin baik Hal inisejalan 
dengan apa yang dikemukakan oleh Simamora bahwa Kinerja merupakan 
tingkatan para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.Hal 
senada juga dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa Kinerja adalah hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya 
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                          BAB  V 

                      SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab 
sebelumnya dalam tesis ini,maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 

a. Peranan motivasi kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Takalar sangat penting, karena adanya motivasi kerja maka 
pegawai  akan bergairah untuk melaksanakan tugas-tugasnya 
dengan baik. Pegawai melaksanakan tugas apa saja yang 
dibebankan kepadanya karena adanya dorongan atau motivasi 
baik dari dalam diri sendiri maupun dari organisasi. 

b. Faktor-faktor yang mendukung motivasi kerja adalah: 
1).kompensasi.yan meliputi: honor, uang makan, penghargaan. 
2).Organisasi/Pengorganisasian di Kantor Pertanahan berjalan 
dengan baik,, karena pegawai ditempatkan sesuai dengan 
keterampilan dan keahliannya masing-masing, tetapi masih 
banyak jabatan structural yang tidak mempunyai staf. Kemudian 
hubungan antara pegawai berjalan dengan baik (sangat 
harmonis).sehingga motivasi kerja semakin meningkat. 
3)Kepemimpinan . Pimpinan dalam kepemimpinannya di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Takalar dapat mempengaruhi pegawai 
untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, Setiap mengambil 
kebijakan pegawai selalu melaksanakannya. Pimpinan dapat 
menjadi teladan kepada bawahannya. 

c. Kinerja pegawai di Kantor Pertanahan cukup bagus, ada 
peningkatan dan system pelayanan semakin baik. 

B.Saran  

   1.Pemberian Kompensasi supaya ditingkatkan agar pegawai di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar semakin sejahtera dan motivasi 
kerja semakin bagus. 

2.Pengorganisasian, dalam pengoranisasian supaya stafnya di tambah 
karena masih banyak jabatan struktural yang tidak mempunyai staf. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai motivasi kerja 

pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar? mohon di 

jelaskan! 

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai motivasi kerja  

pegawai,mengenai pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya? Mohon dijelaskan! 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah kompensasi bukan  gaji yang diterima 

pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sudah mencukupi 

kebutuhan hidupnya ? Mohon dijelaskan! 

4. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu  sehubungan dengan 

pengurusan hak guna bangunan ke hak milik  adakah kompensasi 

yang diterima dan berapa lama proses penyelesaiannya? Mohon 

dijelaskan! 

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah pemberian kompensasi non 

material seperti penghargaan Satya Lencana, DP3 terhadap 

pegawai? Mohon dijelaskan! 
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6. Menurut Bapak/Ibu dalam pengurusan roya adakah kompensasi 

yang diterima dan berapa lama prosesnya? Mohon di jelaskan! 

7. Menurut Bapak/Ibu dalam pengurusan balik nama adakah 

kompensasi yang diterima dan berapa lama prosesnya? Mohon di 

jelaskan! 

8. Menurut Bapak/Ibu dalam pengurusan sertifikat tanah adakah 

kompensasi yang diterima, dan berapa lama prosesnya? Mohon 

dijelaskan! 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam penempatan pegawai sudah 

sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya? Mohon dijelaskan! 

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah pegawai ditempatkan sudah sesuai  

dengan kemampuan dan keterampilannya? Mohon dijelaskan! 

11. Bagaimanakah pembagian kerja pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Takalar apakah sudah sesuai dengan tugasnya masing-

masing? Mohon di jelaskan! 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah hubungan-hubungan antar pegawai 

terjalin dengan baik atau harmonis? Mohon dijelaskan! 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai melakukan kerjasama dalam 

melaksanakan tugasnya/ mohon dijelaskan! 
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14. Menurut Bapak/Ibu, apakah pimpinan dalam kepemimpinannya 

sudah mampu mempengaruhi seluruh pegawai untuk melaksanakan 

tugasnya dengan baik? Mohon di jelaskan! 

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah pimpinan dalam kepemimpinannya 

sudah berlaku adil terhadap pegawai? Mohon dijelaskan! 

16. Menurut Bapak/Ibu, apakah pimpinan dalam kepemimpinannya, 

pernah menjatuhkan hukuman terhadap pegawai yang melakukan 

kesalahan? Mohon dijelaskan! 

17. Menurut Bapak/Ibu apakah pimpinan dalam kepemimpinannya 

dapat menjadi contoh atau panutan terhadap pegawai sehingga 

pegawai termotivasi untuk melaksanakan tugasnya? Mohon di 

jelaskan! 

18. Menurut  Bapak/Ibu apa saja yang sudah  dilakukan oleh pimpinan 

dalam kepemimpinannya sehingga pegawai termotivasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya? Mohon dijelaskan! 

19. Menurut Bapak/Ibu upaya apa saja yang perlu dilakukan pimpinan 

dalam kepemimpinannya agar pegawai termotivasi untuk 

melaksanakan pekerjaannya? Mohon dijelaskan! 
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20. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Takalar? Mohon dijelaskan! 
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PEDOMAN OBSERVASI 

NO INDIKATOR HASIL OBSERVASI 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Jam kerja atau kehadiran 

 

Pekerjaan atau tanggung jawab 

 

Honor pegawai 

 

Uang lembur 

 

Uang makan 

 

Kompensasi non Meterial 

 

Penempatan pegawai 

 

Hubungan pegawai 

 

 

Tepat waktu 

  

Selesai 

 

Ada 

 

Tidak ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Sudah tepat 

 

Harmonis 
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9. 

 

10. 

Pengaruh pimpinan 

 

Kinerja pegawai 

Dapat mempengaruhi 

 

Bagus 
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