
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan pekerja utama sebagai penggerak 

atau aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab dalam 

mencapai suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Isitilah pegawai negeri sipil (PNS) mendapat perubahan istilah 

yang sesuai dengan dewasa awal yaitu dikenal dengan istilah aparatur sipil 

negara (ASN). 

Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), sudah seharusnya seorang 

ASN dapat bertanggung jawab untuk melayani publik secara profesional yang 

sesuai dengan pekerjaan yang digeluti oleh masing-masing pegawai. Selain itu, 

sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) juga harus memiliki karakter yang 

baik seperti memiliki perilaku disiplin yang tinggi, setia, mempunyai moral 

yang baik dan mempunyai mental yang baik, harus profesional, menyadari 

akan tanggung jawab atas pekerjaannya, dan taat kepada negara. Selain hal itu, 

ASN juga harus mempunyai kinerja yang baik agar dapat melayani publik serta 

mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. 

Namun dalam kenyataannya, kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh 

ASN telah ditemukan masih banyak aparatur sipil atau ASN yang tidak disiplin 

dalam bekerja, yaitu seperti kurangnya kesadaran dan rasa bertanggung jawab 

terhadap tugas yang telah diberikan. Penyebab seorang ASN tidak dispilin 
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adalah pegawai ASN kurang menyadari dan kurang peduli terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai seorang ASN sehingga secara tidak langsung 

menganggu aktivitas yang sedang berjalan pada instansi tersebut. 

Humas (dalam Anggoro & Suhariadi, 2018) mengatakan bahwa Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 

laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mengatakan bahwa telah 

memeriksa 47 perkara ASN seperti bolos pada saat jam kerja yang sedang 

berlangsung, melakukan pungutan liar seperti disogok, pemalsuan dokumen, 

tidak mematuhi aturan kerja yang sudah ditentukan, dan tidak melaksanakan 

tugas kedinasan. 

Selain itu, dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di beberapa kota yang 

sudah dibahas pada hari Kamis, 11 April 2019 pada pertemuan antara Badan 

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bersama  dengan Sekretariat Kabinet, 

Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi seperti perilaku menyimpang terkait dengan pelanggaran atau tidak 

mematuhi jam masuk kerja yang melewati batas ketentuan jam kerja yang 

sudah ditetapkan oleh instansi (Nurmayanti, liputan6.com Jakarta, 12 April, 

2019). 

Kasus tersebut juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilansir 

dari berita Antaranews.com pada hari Senin, 10 Juni 2019, yaitu “Kehadiran 

ASN pada hari pertama masuk kerja baru 70 persen dari total ASN di SKPD 

atau dari total 1.004 orang yang hadir dalam apel hanya 758 orang yang tidak 

hadir 246 orang,” kata Bupati. Kasus ini sudah dipertimbangkan sehingga ASN 
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yang tidak hadir akan diberikan hukuman yang terkait dengan kedisiplinan 

karena melanggar ketentuan PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN serta 

akan dijatuhkan hukuman yang akan dilaporkan kepada Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai 

terusan kepada kepala Bada Kepegawaian Negara (BKN). 

Selain itu terkait dengan kerugian instansi yang di mana kasus korupsi 

sebagai perilaku penyimpangan yang sudah mendarah daging di Indonesia 

yang juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seperti yang dilansir dari 

Kabar Timur pada hari Kamis, 28 Maret 2019 yaitu ”Terdapat empat daerah 

yang telah melakukan eksekusi terhadap ASN atau PNS eks Koruptor yang 

sudah terdaftar adalah tiga Kabupaten dan satu kota. Ketiga Kabupaten itu 

adalah Kabupaten Kepuluan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram 

Bagian Barat (SBB) dan Kota Tual”.  

Dari berita tersebut, ASN Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat sebagai 

koruptor sehingga Bupati melakukan PTDH, yaitu merupakan istilah 

pemecatan yang dilakukan untuk mengambil tindakan selanjutnya yang sesuai 

dengan perintah dari Menteri dan tetap mengikuti pedoman yang sesuai dengan 

ketentuan yang sedang berlaku. Untuk menyelesaikan hal itu maka, “Bupati 

Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon menyatakan, terdapat 6-7 PNS eks Napi 

Koruptor yang dipecat atau PTDH dan beliau sudah memecat 6 sampai 7 orang 

PNS. 

Kasus perilaku penyimpangan juga kerap terjadi pada Dinas X di Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar yang dapat dibuktikan berdasarkan wawancara oleh salah 
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satu aparatur sipil negara Dinas X di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, subjek 

menyatakan bahwa:  

“Pagi-pagi pada jam 08.00 sampai jam 10.00 semua orang serentak 

bekerja, nanti adek lihat semua lagi pada sibuk. Saya juga pernah 

melihat pegawai duduk bercerita pada saat jam kerja berlangsung tetapi 

ada beberapa pegawai yang belum menyelesaikan tugasnya maka 

mereka akan tinggal dan melanjutkan pekerjaan tersebut” (Wawancara 

ibu NAM, 20 Juli 2020). 

 

Subjek yang lain manyatakan bahwa pernah beliau tidak mematuhi 

pekerjaan yang sudah diberikan seperti tidak bisa mencapai target ketika 

diberikan pekerjaan, subjek menyatakan bahwa: 

“Yah karena tidak menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sudah 

diberikan oleh pimpinan tepat waktunya dan pekerjaan-pekerjaan yang 

sudah diberikan itu harus memenuhi target, capaian, outputnya, yahh. 

eee dan juga sering pegawai tidak patuh terhadap apa yang pimpinan 

sudah berikan” (Wawancara bapak AS, 21 Juli 2020) 

 

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa aparatur sipil 

negara Dinas X di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang melakukan perilaku 

penyimpangan seperti bergosip, bercerita dan tidak melaksankan tugas tepat 

waktu pada saat jam kerja sedang berlangsung. 

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Sari & 

Rahmah (2016) yaitu di Indonesia sendiri selang beberapa tahun terakhir ini 

ditemukan banyak kasus-kasus terkait dengan perilaku penyimpangan yang 

dilakukan oleh aparatur sipil negara dari berbagai perusahaan negeri maupun 

swasta sehingga ditemukan beberapa kasus yang sudah diketahui oleh 

masyarakat luas melalui media massa.  
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Berdasarkan kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh ASN, maka 

perilaku tersebut dikatakan sebagai perilaku kerja kontraproduktif 

sebagaimana yang dikatakan menurut Bashir, dkk., (dalam Anggoro & 

Suhariadi, 2018 mendefinisikan perilaku kerja kontraproduktif sebagai 

perilaku yang sengaja dilakukan untuk merusak kepentingan organisasi dan 

mengancam kesejahteraan organisasi serta anggotanya dengan melakukan 

sabotase, pencurian, penarikan diri, penggunaan waktu dan sumber daya 

organisasi yang tidak semestinya, serta melakukan korupsi. 

Menurut Sackett & Devore (dalam Anderson, dkk., 2001) mengatakan 

perilaku kerja kontraproduktif dapat dilakukan oleh banyak pegawai di sebuah 

organisasi sehingga terkesan tidak termasuk dalam pelanggaran norma, namun 

menurut pandangan organisasi perilaku ini termasuk kontraproduktif karena 

merugikan instansi itu sendiri, seperti melakukan ijin sakit pada saat hari kerja 

meski sebenarnya tidak sakit, hal tersebut bukan menjadi hal yang baru dalam 

dunia kerja, karena banyak pegawai yang melakukan hal tersebut. 

Untuk mencegah kasus tersebut maka diharuskan ASN untuk berperilaku 

produktif agar pelayanan yang dilakukan terhadap publik dapat berjalan secara 

maksimal. Maka, diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan bidangnya. Klemp (dalam Kaswan, 2017) mengatakan kompetensi 

merupakan karakteristik mendasar seseorang yang menghasilkan kinerja yang 

efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan.  

Hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yaitu, menurut Paath & Komara 

(dalam Komara, 2018) mengatakan bahwa berdasarkan data BKN (Badan 
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Kepegawaian Negara) menunjukan bahwa saat ini terdapat hampir 4 juta lebih 

pegawai ASN di Indonesia yang mengkritik tentang rendahnya mutu pelayanan 

pegawai ASN selalu dikaitkan dengan profesionalisme semata. Sedangkan, 

kualitas kerja pegawai ASN juga merupakan akibat tidak berimbangnya rasio 

antara jumlah pegawai ASN dengan para stakeholders-nya, di samping 

rendahnya kompetensi para pegawai ASN yang bersangkutan.  

Selain itu, yang dilansir oleh Malau (dalam Tribunnews.com, 2012) 

pernyataan yang dikatakan oleh Azwar Abubakar sebagai Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi yang menyatakan 

bahwa dari 4,7 juta PNS hanya terdapat 5 persen PNS di Indonesia yang 

memiliki kompetensi di bidangnya, sedangkan untuk 95 persen PNS tidak 

memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Hal ini yang menjadi isu di 

masyarakat mengenai kemampuan yang dimilik oleh ASN yang tidak sesuai 

dengan bidangnya sehingga menurunkan kinerja aparatur sipil negara. 

Untuk meninjau hal itu, Rosyadi, Nurhajati, Bachri, & Komara (dalam 

Khomara, 2019) menjelaskan mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh 

ASN yang dapat dilihat dari tiga unsur yaitu pertama, setiap pegawai ASN 

harus memiliki keahlian yaitu kemampuan dan pengetahuan yang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya dan beretika. Kedua, setiap pegawai ASN harus 

memiliki kemampuan teknis yaitu harus memahami tugas sesuai bidangnya. 

Ketiga, setiap pegawai ASN harus memiliki karakteristik yang baik yaitu 

dispilin yang tinggi, jujur, mempunyai minat yang tinggi, terbuka, objektif, 

memiliki kemampuan berkomunikasi, dan bertanggung jawab. 
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Dalam beberapa kasus, banyak aparatur sipil negara yang tidak memiliki 

kompetensi di bidangnya seperti yang dikatakan oleh Rosyadi, Nurhajati, 

Bachri, & Komara (dalam Khomara, 2019)  yang seharusnya pegawai ASN 

harus memiliki keterampilan seperti yang sudah diuraikan di atas. Anshori 

(2017) menjelaskan bahwa masih banyak penempatan pegawai yang tidak 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu sehingga 

penempatan yang tidak sesuai bidangnya ini memicu munculnya hal negatif 

mengenai perilaku kerja kontraproduktif terhadap instansi dan individu. 

Seorang pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi untuk bekerja secar efektif, 

efisien, dan produktif (Rande, 2019). 

Oleh karena itu kompetensi merupakan salah satu aspek penting yang dapat 

memengaruhi perilaku produktif pegawai. Ketika seorang pegawai 

menggunakan kompetensi sesuai dengan tugas yang diberikan, maka tidak 

mengecewakan suatu instansi tertentu. Jika setiap instansi mengharapkan 

suatau keberhasilan, maka untuk mencapai suatu keberhasilan itu 

membutuhkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berkompetensi di 

bidangnya masing-masing. Untuk menciptakan aparatur sipil negara yang 

berkompetensi maka dibutuhkan dorongan dari instansi maupun individu. 

Dorongan itulah yang disebut sebagai motivasi kerja.  

Faktor motivasi kerja sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja 

pegawai, maka aspek tersebut sangat penting bagi suatu instansi dalam 

mencapai keberhasilan. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebuah 
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instansi dapat mengurangi perilaku kerja kontraproduktif.  Salah satu aspek 

untuk meningkatkan produktivitas dan terhindar dari perilaku kerja 

kontraprduktif adalah dengan pemberian motivasi kerja (sebagai daya tarik) 

kepada pegawai untuk bekerja lebih produktif (Muslikhah, 2011).  

Menurut Rivai (dalam Marliani, 2015) mengatakan motivasi kerja adalah 

sekumpulan perilaku dan norma yang mempengaruhi individu untuk mencapai 

sesuatu yang sudah dirancang sesuai dengan tujuan individu. Yang artinya jika 

pegawai tersebut memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka pegawai tersebut 

akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

serta dapat mencapai tujuan dari instansi tersebut.  

Tobirin (dalam Winurini, 2014) mengatakan bahwa masyarakat 

menganggap bahwa aparatur sipil  negara adalah pekerja yang hanya bekerja, 

berangkat, duduk, bergosip, bermain games¸ kemudian pulang dan menunggu 

gaji. Hal ini menjelaskan bahwa aparatur sipil negara dipengaruhi oleh 

motivasi kerja berupa gaji. Untuk itu, suatu instansi harus memberikan 

motivasi kerja yang lebih tinggi kepada aparatur sipil negara karena 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian pasal 33 ayat 1 dan 2 yaitu: ayat 1 “Untuk mendorong dan 

meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap negara 

maka kepada aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah 

berjasa terhadap Negara atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa 

sebaiknya dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah”. Ayat 2: 

“Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat 
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istimewa atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian penghargaan 

yang berupa material dan lain-lain” 

Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan kinerja dan 

terhindar dari perilaku kerja kontraproduktif adalah dengan memberikan 

motivasi kerja kepada pegawai yaitu salah satunya dengan memberikan 

perintah perjalanan dinas. Hal ini dapat dibuktikan oleh penulis melalui 

wawancara yang dilakukan oleh salah satu aparatur sipil negara Dinas X di 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar, subjek menyatakan bahwa: 

“Saya pernah mengeluarkan kata seandainya besok ada kesempatan 

perjalanan dinas, walaupun malam mereka tetap datang untuk besok 

melakukan perjalanan dinas” (Wawancara ibu SW, 22 Juli 2020) 

Dari pernyataan di atas, maka hal tersebut yang menjadi hal positif sebagai 

bentuk motivasi kerja yang dapat meningkatkan produktivitas aparatur sipil 

negara sehingga terhindar dari perilaku kerja kontraproduktif. Arti dalam 

perjalanan dinas yang dimaksudkan oleh subjek ibu SW adalah ketika mereka 

di perintahkan untuk melakukan perjalanan dinas disitulah para aparatur sipil 

negara akan lebih berantusias dalam hal itu dikarenakan mereka akan 

mendapatkan biaya seperti uang SPPD (surat perintah perjalanan dinas), uang 

representasi dan lain-lain.  

Tomisa & Nadrah (2019) mengatakan bahwa perintah untuk melakukan 

perjalanan dinas atau biasa disebut sebagai tugas perjalanan dinas adalah salah 

satu usaha untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan juga untuk 

memenuhi kebutuhan pegawai, karena jika suatu instansi memperhatikan dan 

memenuhi kebutuhan para pegawai baik kebutuhan secara materi maupun 
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kebutuhan bersifat non materi maka pegawai akan lebih semangat dan bekerja 

sesuai harapan para pimpinan.  

Jika dilihat dari banyak kasus di atas, penulis tidak menemukan penelitian 

sebelumnya yang meniliti mengenai variabel yang ingin penulis teliti namun 

penulis menemukan variabel yang mempunyai kesamaan dengan variabel 

tersebut. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Perilaku Kerja 

Kontraproduktif pada Pegawai Negeri Sipil Dinas X di Kabupatan Kepuluan 

Tanimbar”. Penelitian ini dilakukan agar instansi dapat mengetahui pengaruh 

kompentensi dan motivasi kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

aparatur sipil negara serta memberikan kontribusi pada pengembangan sumber 

daya manusia khususnya kepada aparatur sipil negara agar membantu suatu 

instansi untuk memperhatikan faktor kompetensi dan motivasi kerja agar 

perilaku kerja kontraproduktif pegawai dapat menurun sehingga dapat 

mencapai tujuan instansi. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang hendak dijabarkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh dari kompetensi terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif pegawai negeri sipil Dinas X di Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar? 
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2. Apakah ada pengaruh dari motivasi kerja terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif pegawai negeri sipil Dinas X di Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar? 

3. Apakah ada pengaruh dari kompetensi dan motivasi kerja terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif pegawai negeri sipil Dinas X di 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif pegawai negeri sipil negeri sipil Dinas X di 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif pegawai negeri sipil negeri sipil Dinas X di 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi dan motivasi 

kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif pegawai negeri sipil negeri 

sipil Dinas X di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan dan 

memberikan pengetahuan dalam psikologi khususnya dalam bidang 
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psikologi industri dan organisasi yang berkaitan dengan pengaruh 

kompetensi dan motivasi kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi instansi 

 Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pedoman serta bahan evaluasi dalam menyikapi permasalahan tenaga 

kerja terkait perilaku kerja kontraproduktif.  

b. Manfaat bagi pegawai 

 Bagi pegawai, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai manfaat 

untuk lebih mengembangkan kompetensi agar tidak tercipta perilaku 

kerja kontraproduktif. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat 

agar pegawai dapat memberikan masukan bagi instansi agar dapat 

memberikan motivasi kerja yang tinggi sehingga tidak tercipta 

perilaku kerja kontraproduktif. 

 


