
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Diera globalisasi sekarang ini setiap instansi pemerintah maupun 

swasta memiliki keinginan untuk melakukan kemajuan didalam struktur 

organisasinya baik itu dari segi kemudahan maupun tingkat pencapaian hasil. 

Hal ini menuntut instansi pemerintah maupun swasta mencari alternatif-

alternatif jitu untuk mendukung apa yang hendak dicapai dan dicita-citakan. 

Dimana, Negara sebagai suatu organisasi yang benar, yang memiliki 

aparatur yang lenkap dengan peragkat-perangka pelaksana, mulai dari tingkat 

provinsi, kabupaen/kota, kecamatan sertadesa/kelurahan.Kondisi struktur 

lembaga pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menjalankan roda pemeintah 

dan proses pemabangunan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat dalam 

mencapai yang efektif dan efisisen. 

Dalam sebuah organisasi pemerintah maupun swasta sangat lah penting 

adanya kinerja yang professional dan berkualitas terhadap pekerjaan yang 

akan di laksanakan pegawai maupun karyawan sehinga sistem meriit akan 

terjadi dan pencapai dari setiap tujuan untuk melayani masyarakat tercapai 

sepenuhya. 

Kinerja itu sendiri merupakan hasil kerja yang dicapai oleh aparatur 

sipil Negara untuk mencapai kualitas dan kuantitasnya untuk melaksanakan  

Tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah di berikan. 
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Dari penjelasan diatas kinerja dapat diartikan merupakan suatu hal 

yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai swasta maupun 

pegawai pemerintahan karena dengan meningkatnya kinerja maka pencapain 

tujuan akan cepat terpenuhi dan menghasilkan yang baik dalam memberikan 

pelayanan serta menjalankan kebijakan sehingga tidak ada keterlambatan 

karena kinerja yang professional yang dimilki pegawai akan menjadi 

berkualitas dan kuantitas. 

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu faktor penting 

dalam menjalanakan pemerintahan dimana badan kepegawaian merupakan 

badan yang bertugas sebagai pengelola dan Pembina bagi sumber daya 

aparatur sipil Negara agar menjadi aparatur yang profesional dalam 

menjalankan tugas yang telah diberikan dan bertanggung jawab serta 

menjadikan aparatur sipil Negara yang memiliki moral tinggi dan dapat di 

percaya  dalam pelaksanaan kebijakan serta menjadi aparatur sipil Negara 

yang baik dan jujur agar tujuan dari seluruh pelaksanaan pemerintahan akan 

menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Dalam pelaksanaan tunjangan kinerja pada Badan Kepegawaian 

Daerah di Kabupaten Kepulaun Meranti yaitu tunjangan kinerja sudah berjalan 

sejak tahun 2012 sampai saat ini dimana tunjangan kinerja merupakan hasil 

reformasi birokrasi yang berhasil dilaksanakan dimana tunjangan kinerja di 

berikan kepada pegawai di luar dari gaji dan dimana tunjangan kinerja di 

katakana bahwa dalam pemberian sesuai dengan hasil kerja pegawai.  Hasil 

wawancara dengan bapak Revianto selaku kepala badan di Kantor Badan 

kepegawaian Daerah: 
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“Sebelum adanya tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan 

kedisiplinan hampir sangat lemah dimana banyak pegawai yang tidak berada 

di kantor pada siang hari serta pelayanan yang di berikan juga buruk karena 

kurang tanggung jawab pegawai, namun dengan berjalannya tunjangan 

kinerja pegawai pulang tepat waktu karena apabila pegwai tidak dating tanpa 

keterangan yang jelas maka pemberian tunjangan kinerja akan dipotong” (3 

april 2017 10:15) 

Tunjangan kinerja atau remunerasi bagi pegawai Kementerian 

Negara/Lembaga merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan 

publik yang lebih dengan dasar perolehan kinerja setiap pegawai. Tunjangan 

kinerja sendiri bisa meningkat ataupun malah menurun sesuai capaian kinerja 

yang dihasilkan. Pemberian tunjangan kinerja adalah bentuk apresiasi terhadap 

prestasi kerja setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi termasuk 

tugas-tugas tambahan yang diberikan. Dengan diberikannya tunjangan kinerja 

ini diharapkan capaian beban kerja pegawai yang telah diberikan kepada 

pegawai dapat terealisasi. 

Dari hasil observasi, terlihat kinerja yang ada di kantor Badan 

Kepegawaian Daerah efektifitas kinerja di instansi belum terlalu dilaksana 

dengan baik dan peningkatan serta motivasi yang kurang dari kepala bidang 

pun belum ada, oleh sebab itu pemperintah pusat mengeluarkan tunjangan 

untuk peningkatan diseluruh instansi pemerintah. Tambahan penghasilan 

dapat dilihat dari tabel 1.1 tentang tambahan penghasilan tahun anggaran 

2015. 
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Tabel 1.1 

Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2015 

No Berdasatkan beban kerja tenaga teknis  Satuan  Biaya  

1 Golongan I.a Orang/bulan 1,100,000 

2 Golongan I.b Orang/bulan 1,200.000 

3 Golongan I.c Orang/bulan 1,300,000 

4 Golongan I.d Orang/bulan 1,400,000 

5 Golongan II.a Orang/bulan 1,500,000 

6 Golongan II.b Orang/bulan 1,600,000 

7 Golongan II.c Orang/bulan 1,700,000 

8 Golongan II.d Orang/bulan 1,800,000 

9 Golongan III.a Orang/bulan 2,500,000 

10 Golongan III.b Orang/bulan 2,600,000 

11 Golongan III.c Orang/bulan 2,700,000 

12 Golongan III.d Orang/bulan 2,800,000 

13 Golongan IV Orang/bulan 3,000,000 

Sumber : Kantor BKD Di Kabupaten Kepulauan Meranti 

Dilihat dari tabel di atas sangat jelas bahwa tunjangan kinerja 

diberikan sesuai dengan golongan yang di miliki aparatur sipil Negara serta di 

berikan sesuai dengan beban kerja sehingga pegawai akan lebih bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tunjangan yang telah di berikan. 

Sehingga, seharusnya hasil kinerja aparatur sipil Negara akan menjadi 

meningkat dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

Tunjangan kinerja juga di potong apabila kedisiplinan dari aparatur 

sipil Negara itu sendiiri rendah. Tunjangan kinerja ini bukan merupakan gaji 

pokok yang di dapatkan oleh aparatur sipil Negara setiap bulannya. 

Dalam hal ini, bupati meranti meengeluarkan surat, apabila tidak 

mengikuti apel pagi maka tunjangan kinerja akan lngsung dipotong dan wajib 

di absen oleh pembinaan, hal ini di karenakan banyak pegawai yang menitip 

absen dan tidak hadir.  

Berdasarkan uraian diatas dengan latar belakang masalah yang penulis 

temukan dilapangan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
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dengan judul “Analisis Tunjangan Kinerja pada Badan Kepegawaian 

Daerah  Kabupaten Kepulauan Meranti” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai 

perumusan masalh sebagi berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tunjangan kinerja pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, 

sehingga dapat di ketahui sebagai berikut: 

1. Untuk mengetui bagaimana pelaksanaan tunjagan kinerja di Badan 

Kepegawaian Daerah  Kabupaten Kepulauan Meranti.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Sebagai badan informasi bagi instansi terkait sehubungan dengan  

tunjangan kinerja terhadap kinerja dalam kaitanya dengan aparatur sipil 

negara. 

2. Sebagai badan informasi bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian 

selanjutnya sebagai bahan perbandingan terhadap bidang kajian yang 

sama. 

3. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam 

menerapka ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu,tenaga dan biaya serta luasnya ruang 

lingkup penelitian maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada 

penempatan aparatur sipil negara yang ada di lingkup badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan Pelatihan Di Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalh, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika masalah 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan 

penelitian penulis diantaranya: 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan kapan 

waktu penelitian yang penulis lakukan, teknik analisa data yang 

penulis gunakan, populasi dan sampel yang penulis teliti, teknik 

pengolahan data yang penulisgunakan. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti, 

kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti, Sejarah singkat 

BKD, Tupoksi BKD Kepulauan Meranti dan Jumlah pegawai 

BKD Kepulauan Meranti 
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BAB V :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

penelitian yang berupa pengolahan data yang dianalisa dan 

dijelaskan secara deskriptif 

BAB VI :  PENUTUP 

  Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian saran bagi peneliti selanjutnya dan  saran bagi instansi 

lain 

 


