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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mencapai tujuan yang suclah cli tetapkan sebuah instans i 

harus melakukan akt ivitas secara teratur, efisien clan efekti f. terlebih lag_i di  masa . � 

globali sasi sekarang i ni. Semaki n  berkembangnya sebuah, organisasi menuntul 

aclanya pcngclolaan organisasi sccara Lcpat, Lerarah dan lleksibel. Salah satu li1ktor 

produksi yang tidak dapat cliabaikan clalam pengelo l aan orga11is�1si ini aclalah 

pegawa1. Pegavvai merupakan pelaku akt i v itas operasional clalarn akan srnantiasa 

rnempengaruh i perk em bangan organi sas i tersebut. 

Pacla era pembangunan yang seclang clilaksanakan d i  Indonesia clewasa in i  

terli hat tuntutan tugas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan 

terus men ingkat. Dengan men i ngkatn ya pcm bzmgu nan cl i scg<1 I a bi clang y�mg 

dilaksanakan oleh pemcrintah mclalui rencana pcmbangum11111) a dilwr�1pk�111 

aclanya partisipasi yang aktif clari masyarakat untuk melaksanakan pcmbangunan. 

Dalam ha! ini peranan clari pacla berbagai pihak baik pemerintah maupun 

swasta mcrupakan salah satu foktor yang sangat clominan untuk mc11u111rn1g 

pernbangunan yang d irencanakan oleh pemerintah karcnanya perlu diusahakan 

pcningkatan penggunaan clana dan tenaga kc1ja secara efekti f  dan eff is ien. 
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Salah satu upaya yang dapat clilakukan untuk menghinclari pernborosan 

clalarn pelaksanaan tugas-tugas atau pcke1jaan adalah ckngan rnemperhatikan 

pclaksanaan peningkatan surnber claya manusi a  khususnya tcntang pegawai yang 

memegang peranan sebagai pelaksana akti v i tas operasi onal. Karena pega\Vai 

merupakan foktor produksi yang sangat vital clalam opcrasional i ni rnaka pcrlu 

adanya pengclolaan pegawa1 secara baik agar ticlak te1jadi pemborosan 

pelaksanaan pekerjaan. 

Salah satu upaya yang clilakukan clalam pengclolaan pegawai aclalah 

melalui peningkatan sumber claya manusia. Peningkatan sumber daya manusia 

harus cli rencanakan clan clilaksanakan secara kontiniu guna meningkatkan kualitas 

pelaksanaan peketjaannya. 

Dengan peningkatan sumber claya manusia yang ter.cncana clan cli lakukan 

secara terus-rnenerus maka prilaku pegmvai yang rnelaksanakan tugas I peke1jaan 

sccara dektiJ' clan elisi en akan lebih rnuclah cl i atasi, clan mclalui pengernbangan 

pegawai akan merasakan bahwa acla perhatian clari pihak i nstansi terhadap 

kebutuhan mereka khususnya ketentuan yang menyangkut tentang kar ir. i mbalan

i mbalan balas jasa clan sebagai nya. Dengan clemiki an melalui peningkatan sumber 

daya rnanusi a  akan mcnimbulkan moti vasi diantara pcgawai untuk lebih 

terrnoti vasi dalam pekc1jaan yang akhirnya akan berakilx1t pada pcn ingka lan dalam 

pelaksanaan tugas. 
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