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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia akan melakukan aktivitas dan akan terus 

bergerak. Manusia akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, 

aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan tidak sedikit yang menggunakan alat 

transportasi sebagai prasarana untuk menunjang aktivitas yang akan dilakukan.  

Perubahan zaman yang begitu cepat mampu menggeser kebutuhan 

manusia yang pada mulanya merupakan kebutuhan sekunder akan tetapi, saat ini 

bisa menjadi hal yang sangat dibutuhkan (pimer). Bagitupun dengan 

perkembangan dan inovasi alat transportasi yang digunakan oleh manusia untuk 

menunjang aktivitas yang akan dilakukan walaupun dengan jarak tempuh yang 

sangat jauh. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kendaraan/alat 

transportasi merupakan sarana untuk menunjang dan mempermudah aktivitas yang 

akan dilakukan. 

Perkembangan transportasi yang semakin maju kemudian, manusia yang 

mengoprasikan/mengendalikan kendaraan harus memiliki kecakapan dalam 

berkendara serta diperlukan pengetahuan tentang peraturan dan rambu-rambu 

dalam berlalu lintas. Dimana ada tiga unsur sehingga dapat terjadinya lalu lintas 
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antara lain manusia/orang sebagai pengguna, selanjutnya ada jalanan dan 

kendaraan yang saling berinteraksi dalam satu aktivitas yang dilakukan.  

Banyaknya jumlah kendaraan yang masuk ke Indonesia khususnya di 

daerah Yogyakarta membuat jalan raya semakin padat dan akhirnya macet terjadi 

dimana-mana. Sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang melanggar 

peraturan dalam berlalu lintas misalnya dengan melawan arus sampai menerobos 

traffic agar cepat sampai ditujuan. Namun, tidak semua pelanggaran lalu lintas 

disengaja oleh para pengguna jalan, terkadang juga disebabkan karena kurangnya 

konsentrasi para pengendara (mengantuk) sehingga tidak memperhatikan  

tanda/rambu-rambu yang terpasang dijalan. Padahal telah diketahui secara luas 

bahwa rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dijalan bertujuan untuk mengatur, 

memandu, dan memperingatkan pengguna jalan agar tertib dalam berlalu lintas 

sehingga dapat menghindarkan/mencegah terjadinya kecelakaan dalam lalu 

lintas. Namun, Kejadian seperti ini seringkali kita jumpai dikota-kota besar 

negara berkembang seperti Indonesia khususnya Yogyakarta.  

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan 

(Poerwadarminta, 2003). Sehingga, untuk menciptakan keamanan, kenyamanan 

dalam berlalu lintas pihak berwajib membuat peraturan demi tercapainya tujuan 

tersebut. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak orang/masyarakat yang 

melanggar peraturan dalam berlalu lintas. Sebagai sanki atas pelanggaran 

masyarakat terhadap peraturan dalam berlalu lintas yang telah ditetapkan maka, 
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masyarakat tersebut akan dikenakan sanki sesuai dengan pelanggaran yang telah 

mereka lakukan.  

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 

undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin 

mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, 

yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai 

penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, 

SIM B II, SIM C, dan SIM D. 

Sebagaimana diketahui, bahwa pelanggaran lalu lintas di DI Yogyakarta 

daerah Sleman masih sangat tinggi. Data Polres Sleman DIY menunjukkan 

bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013 

s/d 2017) terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2013 

jumlah total pelanggaran sebanyak 28.875, tahun 2014 sebanyak 36.257, pada 

2015 sebanyak 30.377 pelanggar, pada 2016 sebanyak 28.202 pelanggar 

selanjutnya pada tahun 2017 sebanyak 62.764 pelanggar lalulintas. Data 

menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran terhadap ketertiban dalam berlalu lintas 

yang terjadi meningkat drastis hingga mencapai lebih dari 100%. Jumlah 

pengguna kendaraan dijalan raya semakin meningkat setiap tahunnya sehingga, 

aparat kepolisian menjadi lebih sering melakukan penertiban lalu lintas dijalan.  
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Undang-undang tentang lalulintas dan angkutan jalan pada bab 2 tentang 

asas dan tujuan pada pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa terwujudnya pelayanan 

lalulintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancer dan terpadu 

kemudian, ayat 2 berbunyi terwujudnya etika berlalulintas dan budaya bangsa.  

Berdasarkan undang-undang dan data tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) Polres Sleman dalam mengedukasi 

masyarakat tentang rambu-rambu dan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas 

dianggap belum berhasil dan optimal. Kinerja merupakan sebuah hasil yang 

didapatkan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang baik itu karyawan 

ataupun individu. Menurut (Sudarmayanti, 2011) mengatakan bahwa kinerja 

adalah merupakan sebuah proses dari manajemen atau organisasi secara 

menyeluruh, dimana hasilnya dapat dibuktikan secara nyata dan dapat 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Hasibuan, 

2012) mengatakan bahwa kinerja karyawan dapat diartikan sebagai hasil kerja 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan/dibebankan kepadanya berdasarkan keahlian, pengalaman, 

kesungguhan serta waktu yang dipergunakan. Berbagai defenisi tentang kinerja 

yang dikemukakan oleh para ahli dengan data empiris dapat dibuktikan bahwa 

kinerja kepolisian masih jauh dari yang diharapkan.  

Pelanggaran dalam berlalu lintas sudah menjadi sebuah permasalahan yang 

umum dan lumrah terjadi dijalan raya dengan berbagai macam bentuk 
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pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Misalnya, variasi 

kendaraan yang berlebihan (knalpot racing bolam lampu varasi yang 

mengganggu pandangan pengendara lain), kendaraan yang tidak memiliki 

kelengkapan seperti kaca spion sampai pada Surat Izin Mengemudi (SIM) yang 

belum dimiliki atau belum diperbaharui. Pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu 

lintas yang terjadi seringkali diberikan sanksi oleh aparat berwajib berupa tilang 

terhadap mereka yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Tilang merupakan 

bukti kasus pelanggaran lalu lintas dalam ruang lingkup hukum pidana yang telah 

diatur dalam UU nomer 14 tahung 1992. Dimana, hukum pidana tersebut 

mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berakibat 

diberikannya hukuman kepada siapapun yang melanggar peraturan tersebut. 

Dimana tujuan dari hukum pidana ini adalah sebuah cara untuk menakut-nakuti 

orang agar tidak melanggar atau mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan diperlukan motivasi kerja agar bisa 

mencapai kinerja yang lebih baik. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Darolia, 2010; Shahzandi, 2015; Manik, 2017; Zameer, 

2014; Aseanty, 2016) mengatakan bahwa motivasi kerja secara positif signifikan 

mempengaruhi kinerja. Artinya bahwa dengan adanya motivasi kerja akan 

meningkatkan kinerja. Sehingga untuk meningkatkan kinerja juga diperlukan 

motivasi kerja. Dimana, Motivasi dapat memberikan dorongan untuk bergerak 
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melakukan sesuatu. Motivasi berasal dari kata laitin yaitu “Movere” yang artinya 

adalah gerakan atau dorongan. Motivasi merupakan serangkaian proses 

membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk 

mencapai tujuan (Greenberg, 2011). Setiap orang harus memiliki motivasi kerja 

didalam dirinya sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan bersungguh-

sungguh. Tujuan apabila karyawan memiliki motivasi kerja adalah agar mereka 

memiliki rasa rela mengorbankan waktu, tenaga dan mengarahkan segala 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sehingga, 

mereka mampu mencapai tujuan yang direncanakan oleh organisasi (Siagian, 

2004). Mangkunegara (2005) mengatakan bahwa motivasi dapat terbentuk dari 

sikap seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, dengan memiliki 

motivasi kerja akan terdorong melakukan sebuah pekerjaan yang terarah untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Kemudian untuk menjaga dan terus memiliki motivasi kerja dalam diri 

karyawan diperlukan dukungan dari organisasi agar semangat dalam 

meningkatkan kinerja dapat dilakukan dengan maksimal. Penelitian yang 

dilakukan sebelumnya seperti  (Saton & Nasiah, 2015; Darolia, 2010; Mohamed, 

2015) mengatakan bahwa Persepsi Dukungan Organisasional secara positif 

mempengaruhi kinerja. Individu akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya 

untuk mencapai performance yang maksimal apabila organisasi menunjukkan 

perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, untuk 



7 

 

 
 

meningkatkan kinerja polisi dalam menertibkan lalu lintas perlu dukungan 

organisasi/Lembaga/institusi terkait. Menurut (Mathis dan Jackson, 2002) 

mengatakan bahwa dukungan organisasional terdiri dari standar kerja, pelatihan, 

peralatan dan teknologi, manajemen serta rekan kerja. Sehingga untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam memaksimalkan kinerja adalah dengan dukungan dari 

berbagai elemen dalam menjalankan tugas. Dukungan organisasional diartikan 

sebagai kepercayaan secara menyeluruh tentang bagaimana sebuah organisasi 

memberikan penilaian terhadap kontribusi dan memperhatikan kesejahteraan 

(Eisenberger, dkk., 1986). 

Persepsi Dukungan organisasional ialah kontribusi yang diberikan oleh 

individu kemudian mendapatkan perhatian dan kepedulian dari organisasi tentang 

kesejahteraan mereka (Eisenberger, dkk., 1986). Persepsi dukungan 

organisasional merupakan keyakinan yang secara general dikembangkan oleh 

individu mengenai sejauh mana komitmen organisasi kepada mereka dilihat dari 

kontribusi mereka dan perhatian organisasi terhadap kehidupan individu atau 

anggota (Wayne, dkk., 1997). Karena, individu akan memberikan penilaian dan 

membandingkan antara apa yang telah diterimanya dengan kontribusi yang 

diberikan kepada organisasi. Apabila mereka menilai adanya ketidakadilan antara 

kinerja dan kontribusi yang diberikan dengan reward yang diberikan oleh 

organisasi maka, akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam diri 

pribadi masing-masing individu seperti sifat malas, sampai pada mogok kerja. 



8 

 

 
 

Sehingga dengan memaksimalkan dukungan organisasional dapat memberikan 

kepuasan pada mereka dan pada akhirnya, dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

baik dan mencapai tujuan organisasi yan telah direncanakan.  

Sebagai SATLANTAS (Satuan Lalu Linatas) memerlukan dukungan 

secara penuh dari instansi/organisasi dimana dia ditugaskan baik dari segi 

keadilan atas kontribusi dan jabatan yang akan diberikan sampai pada dukungan 

pemberian fasilitas pelatihan-pelatihan agar dapat mengasah soft skill menjadi 

lebih baik. Sehingga hasil dari pekerjaan yang dilakukan dalam menertibkan dan 

mengamankan lalu lintas dapat menghasilkan kinerja yang maksimal (Mathis & 

Jackson, 2006 dalam Kadir, dkk., 2016). 

Selanjutnya, ketika organisasi sudah memberikan dukungan kepada 

mereka untuk meningkatkan kinerja, motivasi kerja terus ditingkatkan maka, 

diperlukan kemampuan kerja untuk menunjang pencapaian tujuan akhir 

organisasi tersebut yaitu kinerja yang meningkat. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Manik, 2017; Aseanty, 2016; Pedaste, 2015) mengatakan bahwa 

kemampuan kerja yang dimiliki individu akan mempengaruhi kinerjanya sendiri 

dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Sehingga, selain dukungan 

organisasional, mereka juga harus memiliki kemampuan kerja agar bias 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa 

manusia memiliki peranan terpenting dalam menjalankan serta mencapai tujuan 

organisasi. (Kreitner dan Knicki, 2003) mengatakan bawah kemampuan adalah 
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sebagai karakteristik tanggung jawab pada tingkat prestasi yang maksimal. 

individu yang memiliki kapasitas diri yang lebih baik akan melaksanakan dan 

meyelesaikan tugasnya sesuai dengan kualitas dan waktu yang telah 

direncanakan oleh organisasi. Kemampuan kerja merupakan sebuah potensi yang 

dimiliki individu kemudian dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

hasilnya sesuai dengan yang diharapkan (Gibson, dkk., 2003 dalam Dhea Perdana 

Coenraad, 2016).  

Kinerja dipengaruhi oleh kemampuan Individu (Ability) yang terdiri dari 

bakat, minat dan kepribadian. Kemudian, (Effort) usaha yang dicurahkan meliputi 

Motivasi, etika kerja, kehadiran dan rancangan kerja. Selanjutnya, dukungan 

organisasi (Support) terdiri dari pelatihan, standar kerja, peralatan dan teknologi, 

manajemen dan rekan kerja (Mathis dan Jackson, 2006 dalam kadir, dll., 2016). 

Berdasarkan data dan pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah 

diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kinerja SATLANTAS Polres Sleman 

dianggap belum maksimal sehingga dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut: 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang tersebut maka buat rumuskan masalah 

sebagai berikut ;  

1. Apakah Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh positif terhadap 

Motivasi Kerja ? 

2. Apakah Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap Motivasi Kerja ? 
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3. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja ? 

4. Apakah Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh positif terhadap 

Kinerja ? 

5. Apakah Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja ? 

6. Apakah Motivasi Kerja memediasi hubungan antara Persepsi Dukungan 

Organisasional terhadap Kinerja ? 

7. Apakah Motivasi Kerja memediasi hubungan antara Kemampuan Kerja 

terhadap Kinerja ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ; 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Dukungan 

Organisasional terhadap Motivasi Kerja  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemampuan Kerja terhadap 

Motivasi Kerja  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Dukungan 

Organisasional terhadap Kinerja  

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemampuan Kerja terhadap 

Kinerja  

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Dukungan 

Organisasional terhadap Kinerja yang dimediasi Motivasi Kerja  



11 

 

 
 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemampuan Kerja terhadap 

Kinerja yang dimediasi Motivasi Kerja  

 

1.4. Manfaat Penelitan 

Dari tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini maka manfaat yang 

diharapkan sebagai berikut: 

1. Bagi Teori 

Setelah penelitian tersebut selesai, diharapkan dapat mempertegas 

teori yang digunakan bahwa dukungan organisisi dan Kemampuan Kerja 

berpengaruh terhadap kinerja dengan Motivasi Kerja sebagai variabel 

mediasi. 

2. Bagi peneliti 

Merupakan pelatihan dalam melakukan sebuah penelitian untuk 

menjadi bekal dan pembelajaran dimasa yang akan datang serta sebagai tolak 

ukur dalam penerapan teori yang diperoleh semasa perkuliahan dan 

aktualisasinya dalam keadaan yang sebenar-benarnya dilapangan. 

3. Bagi Civitas Akademik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pustaka atau sumber 

referensi tambahan sebagai sumber ilmu dan apabila ingin melakukan 

penelitian yang terkait 
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4. Bagi Instansi 

Dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber referensi guna 

meningkatkan kinerja pada jajaran kepolisian. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang berhubungan antara bab satu dengan yang 

lainnya. Kemudian disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab awal berisikan tentang fenomena, kejadian, permasalahan yang 

dingkat untuk dilakukan sebuah penelitian. Dimana fenomena tersebut 

didukung oleh data resmi dari instansi/organisasi/perusahaan yang akan 

dijadikan sebagai obyek penelitian.  

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisikan teori yang digunakan untuk melasanakan penelitian, kemudian 

penelitian-penelitian terdahulu yang akan membatu memberikan gambaran 

dalam penelitian yang akan dilakukan serta hipotesa atau dugaan sementara  

dari penelitian ini 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan variabel penelitian yang didefenisikan dengan 

jelas satu per satu. Kemudian, alat uji yang akan digunakan dalam penelitian, 

populasi dan sampel serta obyek tempat dilakukannya penelitian 
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4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berisikan uraian dari obyek penelitian selanjutnya pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan. Serta memastikan hipotesa yang digunakan 

dalam penelitian apakah perpengaruh positif atau tidak. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil 

pembahasan penelitian kemudian saran yang akan diberikan kepada peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

  


