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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menghadapi perubahan yang semakin pesat dan beraneka ragam,

organisasi dituntut agar dapat mengembangkan kemampuan manajemen. Hal tersebut

berguna untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serta perubahan-perubahan yang

mungkin terjadi dalam kurun waktu yang singkat maupun waktu yang panjang. Salah

satu hal untuk mengatasi mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan

diperlukan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki posisi

sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting

dalam melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan (F.X Juliantoro 2010: 2).

Dari sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan

produktivitas kerja yang baik. Pada kenyataannya masih banyak instansi yang belum

bisa menciptakan produktivitas kerja yang optimal sesuai dengan apa yang

diharapkan. Hal demikian dapat di lihat dari berbagai sudut pandang yaitu dari

karyawan. Motivasi diri yang kurang mendukung untuk menciptakan kinerja yang

kurang optimal. Di sudut lain terdapat masalah reward, masalah kompensasi, budaya

dari organisasi tersebut yang menjadi sumber motivasi untuk peningkatan kinerja

pegawai Sulistiyani dan Rosidah (2003:10).
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Selain motivasi, kepuasan kerja juga menentukan kinerja seseorang. Kepuasan

kerja merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kepuasan individu dalam

melakukan pekerjaannya. Setiap individu memiliki kepuasan kerja yang berbeda-beda

sesuai dengan keinginan dan system yang dianutnya (Handoko, 2000: 192).

Karyawan yang tidak memperoleh kepuasanan kerja maka biasanya tidak mencapai

kematangan psikologis. Karyawan yang mempunyai kepuasan kerja yang baik akan

memberikan suatu catatan kinerja yang baik seperti catatan kehadiran, perputaran

kerja dan prestasi kerja yang baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak

mendapatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga dapat dipengaruhi oleh

kompensasi yang diberikan oleh instansi kepada karyawannya.

Kompensasi merupakan sistem balas jasa yang dapat dilihat sebagai suatu

sistem yang berada pada hubungan timbal balik antara instansi dengan karyawan.

Setiap instansi mempunyai berbagai jenis kompensasi untuk menarik,

mempertahankan orang-orang serta memotivasi mereka agar bekerja sesuai dengan

tujuan instansi. Diharapkan dengan memberikan kompensasi dapat berdampak

terciptanya iklim kerja yang kondusif yang dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih

banyak dan lebih baik. Selain itu besarnya kompensasi juga harus diperhatikan. Hal

tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan dalam pencapaian strategi

instansi tersebut (Fullchis Nurtjahjani 2008: 52). Besarnya kompensasi juga

ditentukan oleh penempatan seseorang dalam bertugas atau disebut juga dengan

tingkat kompetensi.
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Kesesuaian kompetensi pegawai dengan bidang tugas berpengaruh terhadap

kinerja pegawai. Faktor pertimbangan dalam penempatan seseorang dalam bidang

tugas baik penempatan awal, mutasi, maupun promosi menjadi hal-hal yang dapat

mempengaruhi kinerja. Dalam prakteknya terutama dalam organisasi pemerintah, hal

yang digunakan sebagai pertimbangan penempatan, perpindahan maupun promosi

kurang diperhatikan secara proporsional. Dalam organisasi pemerintah lebih

mengedepankan proses seleksi ataupun proses rekruitmen pegawai dengan sederet

persyaratan yang rumit. Dalam pengalaman empirik, jika untuk meningkatkan kinerja

maka kompetensi seorang pegawai menjadi persyaratan yang utama harus dipenuhi

(Iswahyu Hartati, 2005: 63). Aspek lain yang berkaitan dengan kinerja pegawai

adalah budaya kerja atau budaya dalam instansi tersebut.

Budaya kerja diyakini dapat menjadi andalan peningkatan kinerja dalam

pengembangan budaya kerja yang menjadikan fokus internal yang sangat penting,

karena budaya kerja merupakan esensi filosofi untuk mencapai sukses. Dengan

adanya penciptaan nilai-nilai yang memberikan pengarahan umum dan petunjuk

perilaku bagi semua kompenen dari atasan hingga level paling bawah. Budaya kerja

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dan semua

organisasi mempunyai budaya. Budaya kerja yang lemah susah menciptakan kinerja

yang baik begitu sebaliknya. Perbedaannya terletak pada kuat lemahnya budaya yang

dimiliki setiap organisasi. Dari masalah perbedaan budaya kerja, dapat menimbulkan
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suatu masalah antara karyawan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi

terhadap suatu masalah sehingga akan menurunkan kinerja (F.X Juliantoro 2010: 2).

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Sleman memiliki

tugas pokok sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak

hukum untuk memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah hukum Sleman. Dalam memberikan pelayanan pihak

Kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka dari pihak Kepolisian

dituntut untuk memberikan pelayanan secara profesional dan memegang kode etik

sehingga akan memberikan kesan yang baik dari masyarakat. Salah satu faktor yang

memotivasi agar pihak Kepolisian memberikan pelayanan yang professional kepada

masyarakat yaitu dengan diberikannya kompensasi. Sesuai dengan Undang-undang

NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-

2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman

umum Reformasi Birokrasi, kebijakan kompensasi diperuntukan bagi seluruh

Pegawai Negeri di lembaga pemerintahan salah satunya POLRI di Kepolisian Resor

Sleman. Tujuan diberikannya kompensasi bagi POLRI adalah dapat memberikan

pelayanan  yang lebih baik kepada masyarakat, terjauh dari tindakan korupsi,kolusi

dan nepotisme. Dengan diimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi di

Lembaga Kepolisian Polres Sleman diharapkan dapat meningkatkan kinerja POLRI

tersebut khususnya dalam melayani masyarakat.
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Dari hal-hal yang dibahas di atas, saat ini banyak kasus yang menyoroti

kinerja Kepolisian di Indonesia. POLRI dikatakan sebagai garda terdepan dalam

penegakan hukum. Jika dilihat kenyataannya, kinerja POLRI menjadi sorotan

masyarakat. Perilaku POLRI yang sering kali mendapat kritikan dari masyarakat

berkaitan dengan kinerjanya. Masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan yang

diberikan. Perihal kritikan dari masyarakat terhadap kepolisian, umumnya aparat

kepolisian sudah siap menghadapinya. Kritik tersebut merupakan kritik membangun

supaya kepolisian akan selalu menjadi lebih baik. Dari beberapa penelitian dari tahun

ketahun menunjukkan bahwa penyidik POLRI belum memiliki profesionalitas yang

diharapkan (Raharjo dan Angkasa 2011: 382-381). Perubahan dan perbaikan di

internal lembaga Bhayangkara itu ternyata belum mampu menghapus keluhan

masyarakat terhadap kinerja POLRI. Kinerja POLRI dianggap masih belum optimal

dalam melayani masyarakat. Tentu saja harus ada jawaban atas permasalahan

tersebut.

Dalam rangka ingin mengetahui kinerja POLRI di Kepolisian  Resor Sleman

penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dalam bidang tersebut.

Peneliti ingin mengetahui kinerja POLRI di Polres Sleman dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dari segi motivasi dalam bekerja dan setelah

diberikannya kompensasi. Berdasarkan uraian di atas kinerja POLRI merupakan salah

satu masalah penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam mewujudkan profesionalitas

POLRI. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Motivasi
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dan Kompensasi Terhadap Kinerja Polisi Republik Indonesia di Kepolisian Resor

Sleman”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

teridentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi yang rendah dalam bekerja ditakutkan akan mengurangi

kinerja sehingga mengurangi tingkat kepuasan masyarakat.

2. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasanan kerja maka tidak bisa

mencapai kematangan psikologis.

3. Ketidaktepatan pemberian kompensasi akan menjadi pemicu

ketidaktepatan pencapaian strategi yang sudah ditetapkan.

4. Kesesuaian tingkat kompetensi dalam organisasi pemerintah belum

digunakan sebagai pertimbangan penempatan, perpindahan maupun

promosi.

5. Perbedaan budaya kerja, dapat menimbulkan suatu masalah antara

karyawan.

6. Kinerja POLRI menjadi sorotan salah satu buruknya kinerja aparatur

Negara.

7. Masyarakat mengkritikan kinerja POLRI yang kurang baik.

8. Kinerja POLRI yang dianggap belum optimal.
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C. Pembatasan Masalah

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kinerja seperti tingkat kompetensi,

motivasi, kepuasan kerja, kompensasi, budaya kerja, dan lain-lain. Maka dari itu

peneliti membatasi pada hal pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja

POLRI di Kepolisian Resor Sleman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dibahas di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja POLRI di Kepolisian

Resor Sleman.

2. Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja POLRI di

Kepolisian Resor Sleman.

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja

POLRI di Kepolisian Resor Sleman.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja POLRI di

Kepolisian Resor Sleman.
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2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja POLRI di

Kepolisian Resor Sleman.

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja

POLRI di Kepolisian Resor Sleman.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori serta menambah

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya

dalam manajemen sumber daya manusia.

2. Secara praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh khususnya pada manajemen sumber

daya manusia.

b) Bagi Kepolisian Resor Sleman

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai bahan tolok

ukur dari kebikjakan yang telah diimplementasikan. Selain itu sebagai

bahan  evaluasi terhadap pengaruh pemberian kompensasi serta

diharapkan berguna bagi pihak lain yang berkepentingan sebagai

masukan pengaruh suatu kebijakan menuju kearah yang lebih baik.
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c) Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Bagi universitas khususnya pada jurusan Ilmu Administrasi

Negara, penelitian ini sebagai tambahan tambahan referensi sehingga

dapat dijadikan bahan pertimbangan jika akan dilakukan penelitian

yang serupa. Selain itu juga sebagai bahan acuan pihak Universitas

dalam memanage sumber daya manusia karyawan universitas

khususnya dalam pemberian kompensasi dan motivasi.


