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ABSTRAK 

Motivasi kerja sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, atau 

bahkan dalam instansi pendidikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa motivasi kerja sangatlah penting 

bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih baik terhadap pekerjaan yang sedang dijalaninya.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab motivasi kerja pegawai pada Kantor BUMD 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TIRTA KEPRI Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini 

bersifat kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara selanjutnya 

data sekunder yang berupa data dan informasi dari key informan sebagai pelengkap informasi yang 

telah dikumpulkan oleh penulis. 

Populasi dari penelitian ini berjumlah 130 orang sedangkan sampel yang digunakan 9 orang 

dan teknik yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan). Analisa data menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif yang langsung dilakukan pada objek penelitian. 

Hasil penelitian yaitu motivasi kerja pegawai pada Kantor BUMD Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat 

tanggung jawab pribadi yang dimiliki oleh para pegawai yang tampak terhadap sifat tidak jujur pada 

waktu dalam bekerja, pegawai siap mengambil kepusan terhadap tugas pekerjaan yang diberikan, 

adanya tujuan yang nyata bagi pegawai untuk berprestasi dalam bekerja, adanya perencanaan kerja 

yang berfokus pada tujuan perusahaan, adanya umpan balik yang jelas kepada pegawai yang 

berprestasi kerja tinggi, terbukanya kompetensi dalam lingkungan kerja sehingga memberikan peluang 

yang sama bagi para pegawai untuk berprestasi. 

Motivasi kerja pegawai di Kantor BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Kepri Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan memiliki motivasi kerja cukup baik. Untuk 

meningkatkan motivasi kerja pada Kantor BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri 

Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tingkatkan kesadaran termasuk kurang aktifnya semua pihak baik 

pimpinan maupun pegawai untuk menyadari tanggung jawab terhadap waktu kerja dan pentingnya 

motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik lagi bagi masyarakat. 

Kata kunci: Motivasi, kerja, pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ABSTRACT 

Motivation to work we often hear in the world of work in the Company, Organization, or even 

in educational institutions. It can be assumed that the work motivation is important for employee to be 

able to work better to the work being lived. This study to answer the motivation work employee’s at the 

office of BUMD Local Water Company (PDAM) Tirta Kepri of Riau Archipelago. 

This study is qualitative and data used is primary data in the interview and secondary data in 

the data and information which has been collected by the author. 

Population from his study are as much as 130 people, while the sample used are 9 people and 

technique used are purposive sampling (Aims Samples). The data was analyzed by qualitative 

descriptive technique that directly performed on the object of research. 

From the result of work motivation employee’s at the office BUMD Local Water Company 

(PDAM) Tirta Kepri of Riau Archipelago states that the still low level of personal responsibility which 

is owned by the employee who looks to nature dishonest at work, employees ready to take a decision 

on a given job assignment, the real purpose for employees to excel in their work, the work plan 

focusing on the Company’s goals, the existence of clear feedback to employees who perform work 

high, opening of competition in the work environment so as to provide equal opportunity for employees 

to excel. 

Employee motivation at the office BUMD Local Water Company (PDAM) Tirta Kepri of Riau 

Archipelago it can be concluded to have a pretty good motivation to work. To increase employee 

motivation at the office BUMD Local Water Company (PDAM) Tirta Kepri of Riau Archipelago is 

expected to raise awareness, including less active all parties, both leader and employees in improving 

the performance of the Company in order to provide better service again. 

Key word: Motivation, work, employee. 
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PENDAHULUAN 

Pada era reformasi saat ini 

pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan 

reformasi di segala bidang, dalam rangka 

meningkatkan dan menciptakan masyarakat 

yang adil dan makmur yang salah satunya 

diwujudkan dengan otonomi daerah. Di dalam 

pelaksanaan otonomi daerah pemerintah 

daerah diberikan kewenangan yang seluas-

luasnya untuk mengatur, membagi dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di 

daerah tersebut secara berkeadilan. 

Di samping itu, peran serta 

masyarakat dalam pemerintahan sangat di 

butuhkan, karena daerah benar-benar diberikan 

keleluasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup kewenangan di 

semua bidang pemerintahan, kecuali 

kewenangan dibidang politik luar negri, 

pertahanan keamanan, peradilan moneter dan 

fiscal. 

Pergeseran pemerintah yang terjadi 

pada era reformasi ini merupakan suatu 

momen yang tepat untuk menata kembali 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 

agar lebih efektif, efisien dan demokratis, 

dalam upaya mewujudkan Good Governance. 

Perubahan yang terjadi harus direspon 

pemerintah, berbagai masalah dan tantangan 

yang dihadapi nantinya untuk menjaga agar 

pemerintah tetap eksis dan dapat melakukan 

kegiatannya dalam kompetisi global, salah 

satu upaya strategis dalam menghadapi 

tuntutan perubahan global yang syarat dengan 

berbagai tantangan. Penataan ulang 

penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada 

terciptanya penyelenggaraan pemerintahan 

yang antisipatif (berorientasi ke masa depan), 

inovatif (berorientasi pada perubahan dan 

pembaharuan), berkualitas prima/ unggul 

dalam kompetensi dengan lembaga lain untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh 

karena itu, pemerintah masa depan harus 

mempunyai visi dan misi yang jelas, tercermin 

dalam program pembangunan, sehingga 

mampu melayani masyarakat dengan baik dan 

terciptanya Good Governance. 

Upaya untuk mewujudkan 

pemerintahan dan pelayanan pada hakikatnya 

merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh 

setiap instansi pemerintahan. Karena peran 

utama pemerintah terhadap warganya adalah 



5 

 

memberikan pelayanan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh 

masyarakat. 

Tuntutan kualitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat sangat 

relevan dengan dengan tujuan bangsa 

Indonesia yang tertuang dalam pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 pada alinea IV, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. 

Pemberlakuan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan komitmen untuk merubah 

sistem Pemerintah Sentralisasi menuju sistem 

Desentralisasi. Perubahan tersebut berdasarkan 

pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan 

itu Sumber Daya Manusia di daerah harus 

dikembangkan sebaik mungkin guna 

mengaktualisasikan kegiatan organisasi 

kepemerintahan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh organisasi tersebut. 

Istilah motivasi berasal dari kata Latin 

“movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi kerja sering kita 

dengar dalam dunia kerja di perusahaan, 

organisasi, lembaga, atau bahkan dalam 

instansi pendidikan. Hal ini dapat diasumsikan 

bahwa motivasi kerja sangatlah penting bagi 

tenaga kerja untuk bekerja lebih baik terhadap 

pekerjaan yang sedang dijalaninya. Tidak 

terlalu jauh dalam instansi BUMD, motivasi 

kerja sering dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan kinerja para tenaga kerja yang 

berimpas pada sebuah kualitas pelayanan yang 

diberikan pada instansi tersebut. 

Dalam hal ini peneliti menduga 

adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan 

sebuah kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Kepri yang dapat dirangsang 

melalui sebuah motivasi kerja pegawai pada 

Kantor tersebut, adapun gejala-gejala yang 

terjadi yaitu: 
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a. Kurangnya kesadaran pegawai terhadap 

disiplin waktu. 

b. Kurangnya kesempatan dan peluang yang 

diberikan terhadap pegawai berprestasi 

rendah. 

c. Kurangnya fasilitas yang diberikan 

terhadap pegawai dalam bekerja terkait 

dalam hal alat-alat yang digunakan 

dilapangan. 

d. Masih adanya hubungan yang kurang 

kondusif antara atasan dan bawahan 

dalam situasi kerja, kompetisi dalam 

jabatan. 

e. Kurangnya reward yang diberikan kepada 

pegawai yang berprestasi dalam bekerja. 

Berdasarkan pengamatan terhadap 

gejala-gejala tersebut, peneliti mengangkat 

kedalam sebuah usulan penelitian dengan 

judul “Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor 

BUMD Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Kepri Provinsi Kepulauan 

Riau.” 

Sesuai dengan perumusan masalah 

diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 

“Untuk mengetahui motivasi kerja pegawai 

pada kantor BUMD Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Kepri Provinsi 

Kepulauan Riau.” 

Setelah dilakukannya penelitian ini, 

diharapkan penelitian ini mempunyai 

kegunaan/manfaat sebagai berikut: 

a. Menerapkan ilmu yang telah peneliti 

pelajari khususnya dalam bidang Ilmu 

Administrasi Negara. 

b. Sebagai bahan masukan, pembanding 

bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan 

permasalahan yang sama atau 

pengembangan dari penelitian ini. 

c. Penelitian ini dapat digunakan oleh 

instansi sebagai bahan masukan untuk 

memperbaiki kinerja pegawai dimasa 

yang akan datang sehingga dapat 

memberikan produktifitas dalam 

perusahaan agar dapat meningkatkan 

hasil positif untuk masa mendatang. 

LANDASAN TEORI 

Menururt Edwin B. Flippo yang 

dikutip oleh Hasibuan (2002:143) yaitu: 

“Motivasi adalah suatu keahlian, dalam 

mengarahkan pegawai dan organisasi agar 
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mau bekerja secara berhasil, sehingga 

keinginan para pegawai dan organisasi 

sekaligus tercapai.” 

Selanjutnya motivasi menurut 

Hariandja (2002:231) adalah faktor-faktor 

yang mengarahkan dan mendorong perilaku 

atau keinginan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk 

usaha yang keras atau lemah. 

Mangkunegara (2005:61) menyatakan 

motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 

karyawan dalam menghadapi situasi kerja di 

perusahaan (situation). Motivasi adalah 

kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap 

mental karyawan yang pro dan positif terhadap 

situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi 

kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

Adapun indikator pengukuran 

motivasi kerja menurut David McClelland 

dalam Mangkunegara, (2005:68) 

mengemukakan 6 (enam) karakteristik orang 

yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, 

yaitu: 

1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi 

yang tinggi, 

2) Berani mengambil dan memikul resiko, 

3) Memiliki tujuan realistik, 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh 

dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, 

5) Memanfaatkan umpan balik yang konkrit 

dalam semua kegiatan yang dilakukan, 

dan 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan 

rencana yang telah diprogramkan. 

Menurut T. Hani Handoko 

(2003:252) motivasi adalah keadaan pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. 

Demikian juga menurut Henry 

Simamora (2004:510) motivasi adalah sebuah 

fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya 

tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja 

yang pada gilirannya akan membuahkan 

imbalan atau hasil yang dikehendaki. 

Berdasarkan pengertian motivasi 

menurut beberapa para ahli, maka dapat 

disimpulkan motivasi kerja merupakan suatu 

keahlian dalam mengarahkan atau 
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mengendalikan dan menggerakan seseorang 

untuk melakukan tindakan akan perilaku yang 

diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang 

sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Motivasi dapat dipandang sebagai 

fungsi, berarti motivasi berfungsi sebagai daya 

penggerak dari dalam individu untuk 

melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai 

tujuan. Jika seorang mempunyai keinginan 

untuk belajar suatu hal, maka dia akan 

termotivasi untuk mencapainya, pernyaan 

tersebut juga dapat diartikan bahwa motivasi 

sebagai alat bagi individu untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan yang diharapkan. 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu 

usaha menemukan kebenaran dan pemecahan 

masalah yang sedang diteliti. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, diperlukan suatu metode yang 

tepat dan relevan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Deskriptif kualitatif, yaitu berupaya 

menggambarkan suatu fenomena yang diteliti 

secara apa adanya di lapangan. Menurut Nazir 

(1983:63) menjelaskan bahwa : 

“Penelitian deskriftif adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk membuat deskrifsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselediki”. 

Dalam rangka penelitian ini, metode 

penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif “Studi 

Penelitian Lapangan”. Studi penelitian 

lapangan adalah teknik pengumpulan data 

dengan langsung terhadap obyek penelitian 

yang berada di lapangan, yaitu obyek yang 

diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah di 

Kantor Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Kepri, penulis memandang 

bahwa masalah tersebut sangat menarik 

mengingat kinerja pegawai di Kantor 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Kepri belum maksimal dalam menjalankan 

tugasnya. 
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3. Responden 

Dalam hal ini tidak mengenal 

populasi dan sampel melainkan responden hal 

ini serupa dengan yang di ungkapkan Sugiono 

(2010:65) yang menyatakan bahwa, “dalam 

penelitian kualitatif tidak mengenal populasi 

dan sampel” Responden dalam hal ini adalah 

pegawai di Kantor Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM)  Tirta Kepri yang berjumlah 

9 orang. Dalam hal ini Kepala Kantor 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Kepri merupakan Key informan. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Premier 

Data primer yaitu data utama 

yang terjaring langsung dari responden, 

berkaitan dengan motivasi kerja pegawai 

di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Kepri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang 

berfungsi sebagai pelengkap, yang bisa 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti 

data, dan informasi dari key informan 

serta bahan-bahan laporan atau arsip-arsip 

surat dan dokumen-dokumen yang 

tersedia pada instansi terkait. Data 

sekunder juga dapat berupa majalah, 

buletin, publikasi dari berbagai organisasi, 

lampiran-lampiran dari badan-badan 

resmi seperti kementrian-kementrian, 

hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi 

historis, dan sebagainya. Peneliti 

menggunakan data sekunder ini untuk 

memperkuat penelitian dan melengkapi 

informasi yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara terhadap para pegawai Kantor 

yang difasilitasi langsung oleh Kepala 

Kantor Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Kepri sebagai Key 

Informan. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Alasan penulis mengambil lokasi 

penelitian ini karena dari pengamatan 

sementara penulis menyimpulkan masih 

minimnya motivasi kerja pegawai yang 

diberikan perusahaan kepada para 

pegawainya di Kantor Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirta Kepri kurang 

sesuai standar dari undang-undang no. 43 

tahun 1999 tentang kepegawaian “bahwa 

untuk membentuk sosok Pegawai Negri 
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Sipil yang berkemampuan melaksanakan 

tugas secara professional dan bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan serta 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme”. Hal ini tentu saja 

mempengaruhi motivasi pegawai untuk 

dapat berprestasi dalam bekerja, 

penelitian lapangan terdiri dari : 

a. Observasi  

Observasi dilakukan bilamana 

penelitian berkenaan dengan prilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar. Dan observasi yang 

dilakukan yaitu observasi partisipasi 

adalah observasi yang dilakukan secara 

langsung atau proses pengamatannya 

dilakukan secara langsung. Peneliti 

melakukan kegiatan pada saat 

prapenelitian dengan cara mengamati 

secara langsung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Kantor Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirta Kepri. 

 

 

b. Wawancara 

Pada teknik pengumpulan data 

ini sangat penting karna peneliti 

melakukan pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung dengan tujuan mendapatkan 

informasi dan media yang dapat 

digunakan dalam wawancara ini 

menggunakan rekaman dan catatan 

pedoman wawancara.  

Adapun alat atau instrumen 

penelitian menurut Sugiono (2009:305) 

adalah peneliti kualitatif sebagai human 

instrument yang berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih responden 

sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. Jadi dalam penelitian ini 

penulis berfungsi sebagai alat melakukan 

wawancara dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun 

menurut indikator penelitian. 

 

 

 

 



11 

 

PEMBAHASAN 

1. Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi 

yang tinggi, 

Dari hasil wawancara didapatkan 

bahwa pegawai Kantor PDAM Tirta Kepri 

Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa 

pegawai tersebut telah berusaha memenuhi 

tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam 

menyikapi setiap pekerjaannya. Namun hal ini 

tidak sejalan dengan keterangan hasil 

wawancara yang dinyatakan oleh Kepala 

Kantor yang menyatakan tingkat tanggung 

jawab pribadi yang dimiliki oleh para pegawai 

masih rendah, hal ini dapat ditunjukkan 

melalui sifat tidak jujur pegawai terhadap 

waktu kerja. 

2. Berani mengambil dan memikul resiko, 

Dari hasil wawancara yang didapat 

peneliti dari responden menjelaskan tentang 

bagaimana tingkat penilaian berani mengambil 

dan memikul resiko didalam pekerjaan, 

adapun hasilnya ialah setiap pegawai memiliki 

keberanian dalam memilih keputusan dan 

memikul resiko yang tinggi dari terhadap 

tugas dan pekerjaan yang diberikan. Dan dari 

hasil yang didapat terlihat jelas pegawai 

bersedia untuk mengambil setiap pilihan jika 

pilihan tersebut dapat menghasilkan kinerja 

yang baik dengan mementingkan tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan. 

3. Memiliki tujuan realistik, 

Dari hasil wawancara dapat 

dijelaskan bahwa memiliki tujuan yang 

reailistik sangat penting dilakukan baik bagi 

pegawai itu sendiri maupun bagi perusahaan 

sebagai lingkungan kerja pegawai, dan 

jawaban yang didapat jelas tampak baik 

pegawai maupun perusahaan memiliki tujuan 

yang nyata untuk memotivasi pegawai dalam 

pencapaian kerja agar dapat memenuhi tujuan 

yang di inginkan pegawai maupun perusahaan. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh 

dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, 

Dari hasil wawancara terlihat jelas 

bagaimana pentingnya sebuah perencaan kerja 

yang dapat menentukan sulit atau mudahnya 

tingkat pekerjaan yang akan dijalani oleh 

setiap pegawai, tentunya pimpinan sangat 

memegang peranan penting dalam 

mewujudkan suatu tujuan kerja yang akan 

dipenuhi oleh para pegawai. 
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Untuk itu pimpinan dituntut untuk 

dapat memberikan keputusan-keputusan yang 

tepat agar pegawai dapat mengerti tentang apa 

yang menjadi maksud dari sebuah pekerjaan 

dan tugas yang diberikan, jika terjadi 

perencanaan kerja yang kurang tepat pada 

sasaran maka pegawai tentunya akan lebih 

lambat dalam menjalankan bidang 

pekerjaannya. 

5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit 

dalam semua kegiatan yang dilakukan, 

Dari hasil wawancara dapat dilihat 

jelas bahwa pihak perusahaan jelas 

memberikan umpan balik yang jelas terhadap 

para pegawai sebagai tanda kepedulian 

perusahaan agar dapat memacu pegawai untuk 

berkompetisi dalam semua kegiatan kantor dan 

perusahaan juga terus mencoba memperbaiki 

kinerja pelayanan pegawai menjadi lebih baik 

lagi, hal ini dapat dilihat jelas jika perusahaan 

selalu menerima dan memberikan penilaian 

terhadap masukan yang diterima. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan 

rencana yang telah diprogramkan. 

Dari hasil wawancara tampak jelas 

bahwa kepedulian perusahaan terhadap para 

pegawainya terjalin dengan baik, namun hal 

ini tidak sejalan dengan hubungan antar 

sesama pegawai dengan bidang pekerjaan 

yang berbeda. Pimpinan setiap bidang 

pekerjaan yang berbeda kurang peduli dan 

perhatian terhadap semua pegawai Kantor 

begitupun sebaliknya, masalah ini terjadi 

dikarenakan tingginya kompetensi kerja antar 

sesama pegawai dalam lingkungan 

perusahaan. 

Hal ini dapat dinyatakan setelah 

penulis melakukan wawancara terhadap salah 

satu pegawai dengan masa kerja 1 tahun. 

Perusahaan jelas memberi peluang yang sama 

terhadap para pegawai tanpa memilah status 

jabatan yang ada dikarnakan pentingnya 

pengembangan potensi pegawai dalam bidang 

pekerjaannya masing-masing guna mendukung 

peningkatan prestasi kerja pegawai pada 

perusahaan tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Hasil pembahasan penelitian yang 

telah dilakukan tentang motivasi kerja pegawai 

pada Kantor PDAM Tirta Kepri Provinsi 
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Kepulauan Riau, maka terdapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada penilaian memiliki tingkat 

tanggung jawab pribadi yang tinggi 

pegawai mengakui telah bertanggung 

jawab sebaik mungkin untuk memenuhi 

tuntutan yang diberikan perusahaan 

terhadap sebuah jabatan pekerjaan, namun 

selalu terdapat hambatan yang terjadi bagi 

pegawai untuk terus memberikan kinerja 

yang baik bagi perusahaan. Hal ini juga 

benarkan oleh informasi yang diberikan 

oleh Key informan yang menyatakan 

bahwa masih rendahnya tingkat tanggung 

jawab pribadi yang dimiliki oleh pegawai 

yang dapat ditunjukkan melalui sifat tidak 

jujur pada waktu dalam bekerja. 

2. Selanjutnya pada penilaian berani 

mengambil dan memikul resiko setiap 

pegawai memiliki keberanian dalam 

memilih keputusan dan memikul resiko 

yang tinggi dari terhadap tugas dan 

pekerjaan yang diberikan. Dan dari hasil 

yang didapat terlihat jelas pegawai 

bersedia untuk mengambil setiap pilihan 

jika pilihan tersebut dapat menghasilkan 

kinerja yang baik dengan mementingkan 

tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

informasi yang berikan oleh Key 

informan dan juga tidak ada resiko 

pekerjaan yang terlalu berat yang 

dibebankan oleh pegawai kantor. 

3. Selanjutnya pada indikator memiliki 

tujuan yang realistik baik pegawai 

maupun perusahaan memiliki tujuan yang 

nyata untuk memotivasi pegawai dalam 

pencapaian kerja agar dapat memenuhi 

tujuan yang di inginkan pegawai maupun 

perusahaan. Hal ini juga dibenarkan oleh 

Key informan yang menyatakan bahwa 

adanya tujuan yang nyata bagi pegawai 

untuk berprestasi dalam bekerja. 

4. Selanjutnya pada indikator memiliki 

rencana kerja yang menyeluruh dan 

berjuang untuk merealisasikan tujuan 

pimpinan dituntut untuk dapat 

memberikan keputusan-keputusan yang 

tepat agar pegawai dapat mengerti tentang 

apa yang menjadi maksud dari sebuah 

pekerjaan dan tugas yang diberikan, jika 

terjadi perencanaan kerja yang kurang 
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tepat pada sasaran maka pegawai tentunya 

akan lebih lambat dalam menjalankan 

bidang pekerjaannya. Hal ini sejalan 

dengan jawaban yang diberikan Key 

informan bahwa tujuan yang akan 

direalisasikan bergantung pada rencana 

kerja yang baik dan menyeluruh. 

5. Selanjutnya pada indikator memanfaatkan 

umpan balik yang konkrit dalam semua 

kegiatan yang dilakukan penulis 

menyimpulkan bahwa pihak perusahaan 

jelas memberikan umpan balik yang jelas 

terhadap para pegawai sebagai tanda 

kepedulian perusahaan agar dapat 

memacu pegawai untuk berkompetisi 

dalam semua kegiatan kantor dan pegawai 

juga terus mencoba untuk meningkatkan 

kinerjanya agar dapat lebih baik dalam 

bekerja. Hal ini sejalan dengan informasi 

yang diberikan oleh Key informan bahwa 

pegawai berprestasi tinggi telah mengerti 

mengenai umpan balik yang konkrit yang 

seharusnya diberikan pegawai terhadap 

perusahaan. 

6. Setelah itu pada indikator mencari 

kesempatan untuk merealisasikan 

terhadap rencana yang telah diprogramkan 

tampak jelas bahwa setiap pegawai 

memiliki peluang yang sama untuk dapat 

merealisasikan rencana kerja yang 

diprogramkan. Hal ini juga sejalan dengan 

apa yang Key informan sebutkan bahwa 

kompetensi dalam bekerja terbuka dengan 

baik, pihak pimpinan selalu mencoba 

untuk tidak menimbang rasa terhadap para 

pegawai yang ingin mencapai prestasi 

kerja tinggi. 

B. SARAN 

1. Diharapkan kepada para pegawai 

PDAM Tirta Kepri untuk dapat 

meningkatkan tingkat tanggung 

jawab terhadap waktu kerja yang 

telah ditetapkan supaya nantinya 

dapat menghasilkan kinerja yang 

maksimal dalam bekerja. 

2. Diharapkan kepada pegawai yang 

memiliki kelulusan SLTA/SMEA 

agar dapat menyesuaikan tingkat 

pendidikan agar nantinya bisa lebih 

baik lagi. 

3. Diharapkan kepada pimpinan dan 

setiap pegawai Kantor PDAM Tirta 
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Kepri Provinsi Kepulauan Riau agar 

dapat meningkatkan kerjasama dalam 

bekerja yang sudah terjadi dengan 

baik untuk saat ini. 
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