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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia, salah satu asset paling berharga yang dimiliki oleh 

suatu organisasi atau instansi pemerintah. Manusia selalu berperan aktif dan 

dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, 

pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi atau instansi pemerintah. 

Tujuan tersebut tidak mungkin terwujud tanpa ada peran aktif dari manusia 

(dalam hal ini pegawai). Bagaimanapun canggihnya alat-alat yang dimiliki oleh 

organisasi tidak akan memberikan manfaat bagi organisasi tersebut. 

Pegawai merupakan asset utama organisasi dan mempunyai peran yang 

strategis yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas organisasi. 

Demi tercapainya tujuan organisasi, pegawai harus memiliki kinerja yang baik. 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut 

bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu priode 

waktu (Irham Fahmi, 2012:226). Menurut Suwotno dan Donni (2011:196) Kinerja 

merupakan performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan sebagai 

prestasi kerja atau pelaksana kerja atau hasil unjuk kerja. August W. Smith dalam 

Suwotno dan Donni (2011:196) menyatakan bahwa: “performance is output 

derives from processes, human otherwise,” Kinerja merupakan hasil dari suatu 

proses yang dilakukan manusia. Untuk menciptakan kinerja yang baik, 

dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu mendayagunakan 



2 
 

potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai. Hal ini tentu akan 

menciptakan tujuan organisasi yang telah direncanakan, sehingga akan 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi. Selain itu, 

organisasi perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai, seperti motivasi kerja, tingkat disiplin kerja pegawai dan suasana 

lingkungan kerja yang kondusif. Dalam hal ini, diperlukan peran organisasi dalam 

meningkatkan motivasi, aturan agar pegawai bisa disiplin dan menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif guna mendorong terciptanya sikap dan tindakan 

yang profesional dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan 

tanggung jawab masing-masing. 

Pegawai sangat memerlukan motivasi dalam bekerja, dengan motivasi yang 

tinggi, pegawai akan semangat, bergairah dan bekerja lebih giat didalam 

melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi yang rendah pegawai 

tidak mempunyai semangat dalam bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, motivasi mewakili proses-proses 

psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya 

persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan organisasi. 

Peterson dan Plowman dalam Suwotno dan Donni Juni Priansa (2011:170) 

mengatakan bahwa orang mau bekerja karena: a) The Desire to Live, keinginan 

untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang; manusia bekerja untuk 

dapat makan dan untuk dapat melanjutkan hidupnya; b) The Desire for 

Possession, keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia 

yang kedua dan ini salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja; c) The Desire 
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for Power, keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah diatas 

keinginan uuntuk memiliki; mendorong orang mau bekerja; d) The Desire for 

Recognation, keinginan akan pengakuan merupakan jenis terakhir dari kebutuhan 

dan juga mendorong orang untuk bekerja. Dengan mengeahui perilaku manusia, 

apa sebabnya orang mau bekerja, maka pemimpin akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

Selain faktor motivasi kerja, disiplin kerja juga memiliki peran dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan 

para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati semua peraturan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan norma-

norma sosial berlaku. Menurut Lijan Poltak Sinambela (2012:239) disiplin kerja 

adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus-menerus dan 

bekarja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-

aturan yang telah ditetapkan. Kedispilinan yang baik mencerminkan besarnya 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat 

mendorong adanya gairah kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bertindak tegas agar para 

bawahannya mempunyai disiplin yang baik (Rivai, 2010:444) 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah lingkungan kerja. 

lingkungan kerja merupakan salah satu komponen terpenting bagi karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Alex S. Nitisemito (2006:183) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 
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pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Sehingga setiap 

organisasi haruslah mengusahakan lingkungan kerja yang sedemikian rupa agar 

memberikan pengaruh positif terhadap pekerjaan pegawai. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi kepulauan 

Bangka Belitung merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, yang 

dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur (Pergub No. 59 tahun 2016 pasal 82 ayat (1). Adapun Kantor 

BPBD Kepulauan Bangka Belitung terletak di Jl. Profesi (Eks. Gedung Profesi) 

komplek perkantoran Gubernur Kel. Air Item, Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang, 

Bangka Belitung. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kep. Bangka belitung, 

(BPBD) memiliki tiga bidang untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut: 

a.  Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,  

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas memverifikasi, 

mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, 

mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan 

mpenyusunan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 
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b. Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan  

Bidang Kedaruran dan Logistik mempunyai tugas memverifikasi, 

mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, 

mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan 

mpenyusunan kebijakan di Bidang Kedaruran dan Logistik. 

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.  

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas memverifikasi, 

mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, 

mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan 

mpenyusunan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.  

BPBD seharusnya senantiasa selalu menyiapkan tanaga-tenaga yang 

berkualitas agar siap siaga  jika sewaktu-waktu terjadi bencana di daerah Prov. 

Kep. Bangka belitung. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, sebab dewasa ini 

banyaknya bencana alam yang terjadi di negara Indonesia membuat para instansi 

terkait harus berbena diri untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang berkualitas agar 

mampu menanggulanginya dengan baik. Sepanjang tahun 2017 ribuan bencana 

alam terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), 2.341 bencana terjadi selama tahun 2017. Rincian kejadian 

bencana tersebut terdiri dari banjir (787 kejadian), puting beliung (716), tanah 

longsor (614), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (76), 

kekeringan (19), gempa bumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), dan letusan 

gunung api (2). (Bangkapos.com.Jakarta) 



6 
 

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopa Purwo 

Nugroho kejadian bencana di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Menurut dia, sebanyak 95% kejadian bencana yang tejadi di beberapa daerah di 

Indonesia adalah bencana Hidrometeorologi yaitu bencana yang dipengaruhi 

cuaca (https://nasional.kompas.com) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 18 

Oktober 2017, Badan Pananggulangan Bencana Daerah Provinsi Kep. Bangka 

Belitung memiliki 95 orang pegawai yang terbagi di beberapa status kepegawaian. 

Berikut tabel yang menjelaskan tentang status kepegawai yang ada di BPBP Prov. 

Kep. Bangka Belitung:  

Tabel. I. 1. Data Pegawai Dengan Status Kepegawaian Yang Berbeda-Beda  

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH PEGAWAI      PERSENTASE (%) 

1 Pegawai Negeri Sipil   34 Orang  35,42% 

2 Pegawai Tenaga Kontrak  25 Orang  26,04% 

3 Pegawai Honorer   37 Orang  38,54% 

    Total Pegawai    96 Orang  100% 

Sumber: BPBD Provinsi Kep. Babel, 2018 

Berdasarkan Tabel I. 1. dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki tiga status kepegawaian 

dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 34 orang atau 35,42%, Pegawai 

Tenaga Kontrak berjumlah 25 orang atau 26,04%, dan Pegawai Honorer 

berjumlah 37 orang atau 38,54%. 

Adapun tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari Pergub No. 59 tahun 2016 pasal 82 

https://nasional.kompas.com/
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ayat (2). Dalam melaksanakan tugas sebaagaimana dimaksud ayat (1) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Fungsi: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; 

3. Pemberian pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana; 

4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat; 

5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/ atau bantuan; dan 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

Dengan demikian peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, guna 

memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pelatihan tentang bencana yang bisa 

sewaktu-waktu terjadi menghampiri kita. Oleh karena itu, sumber daya manusia 

yang ada di instansi tersebut harus mampu bekerja secara optimal, cekatan, 

disiplin dan profesionalsupaya mampu meningkatkan kinerja mereka. 

 Namun berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan adanya indikasi 

yang belum optimal pada kinerja pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Kep. Bangka belitung. Hal ini terlihat dari daftar nilai capaian sasaran 

kerja pegawai (SKP) dari tahun 2015, 2016 dan 2017, dimana ada beberapa 

pegawai yang tidak mencapai nilai sasaran kerja pegawai (SKP) dan juga 

mengalami penurunan nilai prestasi kerja. Berikut tabel yang menyajikan tentang 
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nilai capaian sasaran kerja pegawai (SKP) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: 

Tabel. I. 2. Daftar Nilai Capaian SKP dan Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
dari tahun 2015 – 2017. 
 

NO 
Nama 

Pegawai 

2015 2016 2017 

Nilai 
capaian 

SKP 

Nilai 
prestasi 

kerja 
pegawa

i 

Nilai 
capaian 

SKP 

Nilai 
prestasi 

kerja 
pegawa

i 

Nilai 
capaian 

SKP 

Nilai 
prestasi 

kerja 
pegawa

i 

1 ND 92,00 91,35 92,00 90,73   

2 SD 94,00 91,50 94,00 91,60 88,17 92,27 

3 HT 92,00 89,80 92,00 89,00 84,50 89,00 

4 MD 92,00 88,98 92,00 89,60 86,00 89,04 

5 DE 85,22 81,85 85,22 81,87 78,33 86,53 

6 SP 85,47 82,08 85,47 85,55 85,67 86,19 

7 EO 97,77 91,80 97,77 92,33 84,17 88,55 

8 AD 91,65 89,50 91,65 88,52 83,83 88,18 

9 HM 84,84 82,34 84,84 82,43 82,00 83,85 

10 SF 93,09 87,90 93,09 88,79 82,50 88,85 

11 PD 88,50 86,80 88,50 87,77 86,67 87,83 

12 DV 86,71 85,67 86,71 86,89 84,50 89,95 

13 ASJ 81,19 82,90 81,19 83,68 87,40 88,76 

14 RF 93,18 89,10 93,18 88,28 82,00 85,06 

15 SE 87,95 87,23 87,95 85,81 82,60 89,00 

16 AH 95,00 88,90 95,00 88,72 82,20 86,22 

17 TS 81,57 81,57 81,57 81,58 81,60 82,70 

18 YS 92,00 86,00 92,00 86,16 86,60 86,22 

19 JDT 89,44 85,76 89,44 86,03 73,50 83,07 

20 HS 92,00 86,86 92,00 87,28 66,83 76,10 

21 EB 85,99 83,00 85,99 83,59 80,20 83,79 

22 SS 92,00 89,90 92,00 89,40 85,80 89,52 

23 NF 84,28 84,00 84,28 82,73 80,60 83,37 

24 YCG 96,72 96,89 96,72 92,35 86,00 89,70 

25 SI 92,00 86,84 92,00 86,84 79,10 86,84 

26 ZM 89,65 83,90 89,65 85,95 80,40 86,29 

27 YR 91,59 86.05 91,59 86,87 79,80 87,92 

28 EA 92,00 89,90 92,00 88,92 81,80 89,42 

29 OR 91,10 88,80 91,10 89,98 81,40 88,36 

30 JI 93,00 88,34 93,00 87,88 80,20 87,88 

31 AR 87,00 85,86 87,00 87,16 89,40 80,82 

32 DW 90,05 87,47 90,05 86,47 81,40 89,84 

33 ARM 89,87 86,90 89,87 86,96 77,60 85,65 

34 TH     84,17 84,92 
 
Sumber: BPBD Prov. Kep. Babel, 2018 
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 Berdasarkan Tabel. I. 2. dapat dilihat bahwa dari 34 orang pegawai yang 

ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung. 

Terlihat pada tahun 2015 sampai 2016 ada 12 orang pegawai yang mengalami 

penurunan nilai prestasi kerja sedangkan tahun 2017 ada 2 orang pegawai yang 

tidak mencapai nilai capaian SKP dan juga mengalami penurunan nilai prestasi 

kerja pegawai. Adapun penurunan prestasi kerja pegawai tersebut, penulis belum 

bisa mengahadirkan datanya secara detail dan rinci karena data bersifat pribadi 

dan dirahsiakan. Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan 

bahwa penurunan prestasi kerja pegawai disebabkan oleh beberapa hal seperti, 

pekerjaan yang dikerjakan melebihan batas waktu yang sudah ditentukan, 

kurangnya tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaannya, serta banyaknya 

pegawai yang sering datang terlambat. Dengan demikian dapat penulis simpulkan 

bahwa adanya masalah pada kinerja pegawai BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung.  

Penulis juga memberikan kuesioner pra-survei untuk melihat tidak atau 

benarnya ada masalah dengan kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini tabel hasil kuesioner 

pra-survei yang dilakukan terhadap 15 pegawai di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tabel. I. 3. Hasil Kuesioner Pra-Survei Pegawai Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 
NO PERTANYAAN    Jawaban  Persentase (%) 
 

Kinerja 
 

1 Semua tugas yang diberikan instansi SS : 2  13,33 
bisa saya kerjakan dengan baik  S : 11  73,33 

      R : 2  13,33 
      TS : 0  0 
      STS : 0  0 
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2 Prestasi kerja saya selalu bisa   SS : 4  26,67 

mencapai SKP yang diberikan oleh S : 11  73,33 
Instansi     R : 0  0 
      TS : 0  0 
      STS ; 0  0 
 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 

 

Berdasarkan tabel 1.3. dapat dilihat bahwa ada 2 responden yang menjawab 

sangat setuju dengan persentase 13,33%, 11 responden menjawab setuju dengan 

persentase 73,33%, dan 2 responden menjawab ragu-ragu dengan persentase 

13,33% untuk pertanyaan semua tugas yang diberikan instansi bisa saya kerjakan 

dengan baik. sedangkan pada pertanyaan prestasi kerja saya selalu bisa mencapai 

SKP yang diberikan oleh instansi, sebanyak 4 responden menjawab sangat setuju 

dengan persentase 26,67%, dan 11 responden menjawab setuju dengan persentase 

73,33%. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa dari hasil pra-

kuesioner kinerja pegawai BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung masih bersifat 

positif,  namun berdasarkan data yang sudah penulis paparkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya masalah pada kinerja pegawai BPBD. 

Penurunan kinerja pegawai BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung salah 

satunya disebabkan oleh faktor motivasi kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang 

penulis lakukan pada pegawai BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung. Kurangnya 

motivasi pada pegawai disebabkan oleh minimnya reward yang ditawarkan pada 

pegawai serta kurangnya jenjang karier pada pegawai dalam pekerjaannya. 

Minimnya reward yang dimaksud ialah ketika pegawai  turun kelapangan dalam 

menangani permasalahan bencana yang ada di provinsi kepulauan Bangka 

Belitung, setelah pekerjaan pegawai itu selesai jarang sekali ada reward yang 

diberikan instansi baik secara simbolis maupun sekedar ucapan terima kasih 
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kepada pegawai.  Pegawai juga sudah bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh instansi, tapi hanya gaji perbulan saja yang mereka terima tidak ada inisiatif 

yang dapat memacu semangat pegawai. Sedangkan kurangnya jenjang karier pada 

pegawai ialah setiap pegawai sudah mempunyai posisi jabatannya masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diterima oleh penulis jabatan ini belum ada 

perubahan selama tiga tahun terahkir, jika ada posisi jabatan yang berubah antar 

pegawai itu disebabkan adanya pegawai yang masuk ataupun pindah. Dengan 

demikian dapat penulis simpulkan adanya masalah pada motivasi kerja pegawai 

BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung. 

Berdasarkan hasil observasi, penulis juga melihat masih ada pegawai yang 

bersantai-santai waktu jam kerja seperti yang terlihat pada gambar I.1,ngobrol 

dengan pegawai lainnya yang bukan membahas tentang pekerjaan seperti 

membahas tentang pertandingan sepak bola, sibuk dengan gadget mereka dan ada 

juga pegawai ketiduran waktu jam kerja. 

Gambar. I.1. Beberapa Pegawai BPBD Prov. Kep. Babel Lagi Bersantai-Santai 
 

 
Sumber: Data diolah penulis, 2018 
 

Penulis juga memberikan kuesioner pra-survei untuk melihat tidak atau 

benarnya ada masalah dengan motivasi kerja pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini tabel hasil 
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kuesioner pra-survei yang dilakukan terhadap 15 pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tabel. I. 4. Hasil Kuesioner Pra-Survei Pegawai Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 
NO PERTANYAAN    Jawaban  Persentase (%) 
 
 Motivasi Kerja 
 
1 Saya senang bekerja di Instansi ini SS : 3  20 
      S : 11  73,33 
      R : 1  6,67 
      TS : 0  0 
      STS : 0  0 
 
2 Saya bangga dengan tugas yang SS : 3  20 

diberikan oleh instansi   S : 11  73,33 
      R : 1  6,67 
      TS : 0  0 
      STS : 0  0 
 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 

Berdasarkan tabel 1.4. dapat dilihat bahwa ada 3 responden yang menjawab 

sangat setuju atau dengan persentase 20%, 11 responden menjawab setuju atau 

dengan persentase 73,33%, dan 1 responden menjawab ragu-ragu atau dengan 

persentase 6,67% untuk pertanyaan saya senang bekerja di instansi ini. sedangkan 

pada pertanyaan saya bangga dengan tugas yang diberikan oleh instansi, sebanyak 

3 responden menjawab sangat setuju atau dengan persentase 20%, 11 responden 

menjawab setuju ataudengan persentase 73,33%, dan 1 responden menjawab 

ragu-ragu atau dengan persentase 6,67%. Dengan demikian dapat penulis lihat 

bahwa hasil dari pra-kuesioner menunjukkan masih bersifat positif, tetapi sesuai 

dengan data yang sudah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

adanya masalah pada motivasi kerja pegawai BPBD. 

Selain masalah motivasi kerja, turunnya kinerja pegawai Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga 
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disebabkan kurangnya disiplin kerja. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah 

pegawai yang hadir atau masuk kerja selama 7 bulan terakhir: 

Tabel. I. 5. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Tahun 2017 Badan Penganggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Bulan 
30 hari 

HB JP 

Jumlah Hadir 
Sebulan 

Persentase 
(%) 

Keterangan Tidak Hadir 

JH TH H TH H DL D S I C 

Juni 15 32 450 26 424 5,8 94,2 5 0 4 8 9 

Juli 21 32 630 150 480 23,8 76,2 96 0 11 5 38 

Agustus 22 32 660 104 556 15,8 84,2 86 0 2 4 12 

September 19 33 570 109 461 19,1 80,9 66 25 10 3 5 

Oktober 22 33 660 80 580 12,1 87,9 62 7 3 8 0 

November 22 33 660 95 565 14,4 85,6 65 0 8 4 18 

Desember 18 33 540 79 461 14,6 85,4 42 0 5 2 30 
 
Sumber: BPBD Provinsi Kep. Babel, 2018 
 
Keretangan: 
JH : Jumlah Hari  S : Sakit  
TH : Tidak Hadir  I : Izin   
H : Hadir   C : Cuti   
DL : Dinas Luar  TK : Tanpa Keterangan 
JP : Jumlah Pegawai  HB : Hari Bekerja dalam satu bulan 
D : Diklat  

 Berdasarkan Tabel I.5. dapat dilihat bahwa rekapitulasi daftar hadir 

pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung untuk 7 bulan terakhir, dimana pada bulan juni sebesar 5,8% pegawai 

yang tidak hadir, pada bulan juli sebesar 23,8% hal ini mengalami peningkatan 

dari bulan juni sebesar 18%, bulan agustus pegawai tidak hadir sebesar 15,8%, 

bulan september 19,1%, bulan oktober sebesar 12,1%, bulan november sebesar 

14,4% dan bulan desember sebesar 14,6%.Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa disiplin kerja merupakan salah satu faktor penyebab turunnya kinerja 

pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Selain itu disiplin kerja pegawai dapat dilihat dari hasil rekapitulasi apel 

pagi dan apel sore Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 
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Bangka Belitung. Berikut tabel rekapitulasi apel untuk 6 bulan terakhir Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tabel. I. 6. Rekapitulasi Daftar Apel Tahun 2017 Badan Penganggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Bulan JP 
Jumlah Apel Sebulan Persentase (%) 

JH JA JAS HA TA HA TA 

Juli 32 21 42 1260 947 313 75,2 24,8 

agustus 32 22 44 1320 1083 237 82 18 

September  33 19 38 1140 903 237 79 21 

Oktober  33 22 44 1320 1138 182 86 14 

November 33 22 44 1320 1126 194 85 15 

Desember 33 18 36 1080 940 140 87 13 
 
Sumber: BPBD Provinsi Kep. Babel, 2018 
 
Keterangan: 
 JP : Jumlah Pegawai  
JH : Jumlah Hari 
JAS : Jumlah Apel Sebulan 
HA : Hadir Apel 
TA : Tidak Apel  

 

Berdasarkan tabel I.6. dapat dilihat bahwa rekapitulasi apel pagi dan apel 

sore Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung untuk 6 bulan terakhir. Pada bulan juli jumlah pegawai yang tidak 

mengikuti Apel pagi dan Apel sore sebesar 24,8%, bulan agustus sebesar 18%, 

bulan september sebesar 21%, bulan oktober sebesar 14%, bulan november 

sebesar 15%, dan bulan desember sebesar 13%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa turunnya kinerja peegawai disebabkan adanya pengaruh dari 

disiplin kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag 

Umum Badan Pananggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.Setiap harinya, ada beberapa pegawai yang datang diatas jam 08.00 

WIB,banyak pegawai yang pulang sebelum jam kerja berakhir,kurangnya 
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kesadaran dari pegawai itu sendiri, serta sistem absen yang manual membuat para 

pegawai masih sering menitipkan absen kepada rekan kerja. Sedangkan menurut 

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam 

Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (“Pergub 

No.12 2016) pasal 3 ayat 1; “jam kerja dan apel pada hari kerja sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), di atur sebagai berikut: 

a. Senin  

Upacara mingguan  : jam 07.45 s.d selesai 

Istirahat   : jam 12.00 – 12.45 Wib 

Apel sore   : jam 15.45 s.d selesai 

b. Selasa sampai Kamis 

Apel pagi   : jam 07.30 s.d selesai 

Istirahat   : 12.00 – 13.00 Wib 

Apel sore   : jam 15.45 s.d selesai 

c. Jumat  

Apel pagi   : jam 08.00 s.d selesai 

Istirahat   : jam 12.00 – 13.00 Wib 

Apel sore   : jam 16.15 Wib 

 Kemudian berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada BPBD 

Prov. Kep. Bangka Belitung. Kondisi kantor BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung 

setelah jam makan siang sudah sepi seperti yang terlihat pada gambar I.2, ada 

beberapa pegawai yang tidak menggunakan atribut instansi,banyak pegawai yang 

istirahat melebihi waktu yang telah disediakan sehingga hal ini membuat kondisi 

ruang kerja kosong seperti terlihat pada gambar 1.3, serta masih ada pegawai yang 

tidur waktu jam kerja. 
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Gambar. I.2. kondisi di dalam Ruangan Gambar. I.3. Pegawai BPBD sedang  
pada BPBD Prov. Kep. Babel    meninggalkan ruangan 
       

  
Sumber: Data diolah penulis, 2018  Sumber: Data diolah penulis, 2018 

Penulis juga memberikan kuesioner pra-survei untuk melihat tidak atau 

benarnya ada masalah dengan disiplin kerja pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini tabel hasil 

kuesioner pra-survei yang dilakukan terhadap 15 pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tabel. I.7. Hasil Kuesioner Pra-Survei Pegawai Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 
NO PERTANYAAN    Jawaban  Persentase (%) 
 
 Disiplin Kerja 
 
1 Bapak/ibu selalu datang tepat waktu SS : 5  33,33 

S : 8  53,33 
R : 2  13,33 
TS : 0  0 
STS : 0  0 
 

2 Bapak/ibu selalu mengikuti kegiatan SS : 6  40 
apel     S : 9  60 
      R : 0  0 
      TS : 0  0 
      STS : 0  0 
 

3 Bapak/ibu tidak pernah meninggalkan SS : 1  6,67 
tempat kerja selama masih dalam jam  S : 13  86.66 
kerja      R : 1  6,67 
      TS : 0  0 
      STS : 0  0 

 
Sumber: BPBD Provinsi Kep. Babel, 2018 
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Berdasarkan tabel 1.7. dapat dilihat bahwa ada 5 responden yang menjawab 

sangat setuju dengan persentase 33,33%, 8 responden menjawab setuju dengan 

persentase 53,33%, dan 2 responden menjawab ragu-ragu dengan persentase 

13,33% untuk pertanyaan bapak/ibu selalu datang tepat waktu. Pada pertanyaan 

bapak/ibu selalu mengikuti kegiatan apel, sebanyak 6 responden menjawab sangat 

setuju dengan persentase 40%, dan 9 responden menjawab setuju dengan 

persentase 60%, pada pertanyaan bapak/ibu tidak pernah meninggalkan tempat 

kerja selama masih dalam jam kerja, sebanyak 1 responden menjawab sangat 

setuju dengan persentase 6,67%, 13 responden menjawab setuju dengan 

persentase 86,66%, dan 1 responden menjawb ragu-ragu dengan persentase 

6,67%. Dengan demikian dapat penulis simpulkan adanya masalah pada disiplin 

kerja pegawai BPBD. 

Disamping faktor disiplin kerja, lingkungan kerja juga sangat berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

Kasubbag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung beberapa masalah lingkungan kerja misalnya kondisi cahaya 

yang kurang terang dan sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik. 

 Berdasarkan dari observasi yang penulis lihat lingkungan kerja di dalam 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

saat ini masih belum tertata dengan rapi dan bersih, dalam hai ini misalnya letak 

meja, kursi dan barang-barang yang masih terlihat berantakan di dalam ruangan 

pekerjaan hal ini terlihat pada gambar I.4., selain itu juga terlihat dari kebersihan 

yang tidak terjaga seperti sampah-sampah berupa kertas dan gelas masih terlihat 
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di dalam tempat kerja seperti terlihat pada gambar I.5.penulisjuga melihat ada 

tumpukan-tumpukan dokumen diatas meja kerja yang menimbulkanpemandangan 

kurang menarik seperti terlihat pada gambar I.6. Sehingga hal ini tentulah akan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap para pegawai yang melaksanakan proses 

pekerjaan tersebut dan akan mempengaruhi kenyamanan pegawai saat bekerja. 

Gambar. I.4. kondisi di dalam Ruangan Gambar. I.5. Tumpukan kertas, buku  
pada BPBD Prov. Kep. Babel    dan gelas di atas meja kerja 
       

  
Sumber: Data diolah penulis, 2018  Sumber: Data diolah penulis, 2018 

Gambar. I.6. Kondisi Tumpukan Dokumen di dalam Ruangan     

  
Sumber: Data diolah penulis, 2018   

Penulis juga memberikan kuesioner pra-survei untuk melihat tidak atau 

benarnya ada masalah dengan lingkungan kerja pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini tabel hasil 

kuesioner pra-survei yang dilakukan terhadap 15 pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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Tabel. I.8. Hasil Kuesioner Pra-Survei Pegawai Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 
NO PERTANYAAN    Jawaban  Persentase (%) 
 

Lingkungan Kerja 
 

1 Suasana di tempat saya bekerja  SS : 3  20 
Menyenangkan    S : 10  66,67 
      R : 2  13,33 
      TS : 0  0 
      STS : 0  0 
 

2 Sirkulasi udara di tempat saya bekerja SS : 1  6,67 
beroperasi dengan baik   S : 7  46,67 
      R : 6  40 
      TS : 1  6,67 
      STS : 0  0 
 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 

 

Berdasarkan tabel 1.8. dapat dilihat bahwa ada 3 responden yang 

menjawab sangat setuju dengan persentase 20%, 10 responden menjawab setuju 

dengan persentase 66,67%, dan 2 responden menjawab ragu-ragu dengan 

persentase 13,33% untuk pertanyaan suasana ditempat saya bekerja 

menyenangkan. Pada pertanyaan sirkulasi udara ditempat saya bekerja beroperasi 

dengan baik, sebanyak 1 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 

6,7%, 7 responden menjawab setuju dengan persentase 46,67%, 6 responden 

menjawab ragu-ragu dengan persentase 40% dan 1 responden menjawab tidak 

setuju dengan persentase 6,67%. Dengan demikian dapat penulis simpulkan 

adanya masalah pada lingkungan kerja pegawai BPBD. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa motivasi kerja, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja erat hubungannya dengan kinerja pegawai, belum 

menjadi hal yang terbukti benar positif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Namun belum ada penelitian yang 

melakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 
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Bangka Belitung sehingga penulis perlu mengangkat skripsi yang berjudul: 

“PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI 

SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini di 

rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja 

pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung? 

4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung? 

5. Apakah motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 
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6. Seberapa besar pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti tidak mengkaji seluruh faktor yang 

berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, tetapi hanya sebatas motivasi kerja, disilin kerja, dan 

lingkungan kerja dan apakah faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Subjek ini hanya dibatasi pada 

pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis motivasi kerja, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 
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3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi 

untuk mengambangkan ilmu pengetahuan (manajemen) seecara umum, 

khususnya manajemen sumber daya manusia, yang berkaitan dengan 

masalah motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja serta kinerja 

pegawai. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ditujukan bagi instansi terkait yaitu Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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mengenai pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

3. Manfaat Kebijakan 

Gambaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa 

yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis 

mencantumkan sistematikanya. Adapun sistematika dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori tentang motivasi kerja, 

disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja, penelitian terdahulu, 

kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian 

instrumen, dan pengujian asumsi klasik. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek 

penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan 

penelitian. 
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