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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan persaingan yang

semakin ketat menuntut setiap organisasi mampu menghadapi tantangan global,

khususnya kompetisi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di

bidangnya.Kompetensi SDM sangat dibutuhkan apabila suatu organisasi ingin

tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat.Oleh karena itu, tidaklah

mengherankan apabila berjalan atau tidaknya suatu organisasi salah satunya

dipengaruhi oleh seberapa tinggi kualitas kinerja SDM dan kemampuan organisasi

untuk memanfaatkan sumber daya eksternal secara maksimal.

Pendidikan dan pelatihan serta kemampuan terhadap kinerja

pegawai,karena diadakannya pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan

pengetahuan,keterampilan,sikap,kerja dan kemampuan kerja merupakan hal

penting bagi pegawai untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik serta dalam

menjalankan tugas-tugas jabatannya. Sumarsih(2014)

Pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan

kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai,oleh karena itu setiap organisasi

atau instansi yang berkembang,pendidikan dan pelatihan pegawainya harus

memperoleh perhatian yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja

pegawainya tersebut. Notoatmodjo (2009)
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Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi

pegawai,maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan

secara continue,atau berkelanjutan. Dan dengan adanya pemberian pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai negeri sipil,maka diharapkan para birokrat dapat

mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya

sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi,maka tidak berlebihan

jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak

langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya

manusia lainnya. (Lakip Bkd 2012)

Dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di

perlukan peningkatan mutu profesionalisme,sikap pengabdian dan kesetiaan pada

perjuangan bangsa dan negara.Untuk meningkatkan kualitas atau Kemampuan-

Kemampuan pegawai tersebut,dapat dilakukan melalui pendidikan dan

pelatihan.Karena pendidikan dan pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari usaha pembinaan pegawai secara menyeluruh sangat di perlukan dalam

sebuah organsasi maupun instansi.

Setiap pegawai harus mampu implementasikan kinerja dari rencana yang

telah disusun yang dilakukan oleh Pegawai yang memiliki Kemampuan kerja,

kompetensi ,motivasi  dan kepentingan,hal ini organisasi menghargai dan

memperlakukan Sumber Daya Manusianya akan mempengaruhi sikap dan

perilaku dalam menjalankan kinerja.Wibowo (2007)
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Organisasi harus mempersiapkan diri agar tidak menemui berbagai

kendala yang dapat menghambat kinerja pegawai dalam menghadapi persaingan

tersebut.Organisasi juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari

kendala yang semakin kompleks dengan tingkat variasi, intensitas, dan cakupan

yang mungkin belum pernah ditemui yang dapat merugikan organisasi. Oleh

karena itu,organisasi seringkali mencoba untuk mempersiapkan kualitas

manajemen dan kualitas SDM agar menjadi lebih tangguh dan sanggup bekerja

dengan cara-cara baru, memiliki kecakapan tinggi, serta memiliki kualitas kerja

yang handal.Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus pada Dinas Pariwisata

Provinsi Riau.

Kesuksesan sebuah instansi tidak hanya tergantung pada bagaimana

organisasi menghasilkan kompetensi manusia, tetapi juga bagaimana organisasi

memberikan dukungan atas kemampuan yang dimiliki para pegawai dalam

bekerja.Dukungan instansi terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai

menjadi hal penting mengingat lingkungan organisasi, baik internal maupun

eksternal selalu mengalami perubahan berkelanjutan.Kemampuan bekerja mutlak

dimiliki oleh pegawai sehingga aktivitas atau pekerjaan yang menjadi tanggung

jawab mereka dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

Pada dasarnya kemampuan kerja pegawai ditentukan dari kemampuan

pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan kemampuan sikap.Beberapa indikasi

kemampuan kerja tersebut dapat menunjukkan adanya kemampuan kerja secara

keseluruhan, dimana kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat
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menunjukkan tingkat kemampuan kerja yang dimiliki. Dimana kemampuan kerja

dapat dilihat dari Kemampuan keterampilan dalam mengoperasikan Microsoft

Word,Excel dan Power Point,dan tidak hanya itu Kemampuan pengetahuan juga

di perlukan berupa Kemampuan dalam berbahasa Asing.Serta dapat juga di lihat

dari Kemampuan sikap seperti Kemampuan dalam memimpin Organisasi dan

tingkat kehadiran dalam beberapa lama bekerja dalam suatu Instansi.

Adapun Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau berdasarkan

tingkat Pendidikan Tahun 2014-2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Daftar Jumlah Pegawai  Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau
berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2014-2016.

No Tingkat Pendidikan 2014 2015 2016

1 Sarjana (S2) 19 15 20

2 Sarjana (S1) 78 64 74

3 D-III 28 15 19

4 SMA 59 40 32

Jumlah 184 134 145

Sumber :Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2016

Dari table 1.1 dapat di simpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai

2016,Jumlah pegawai berfluktuatif yang mana jumlah pegawai berdasarkan

pendidikan tahun 2014 sebesar 184 orang.Yang mana tingkat pendidikan S2

sebanyak 19 orang,S1 sebanyak 78 orang,D-III sebanyak 28 orang dan SMA

sebanyak 59 orang. Pada tahun 2015  menurun sebesar 134 orang, yang mana

tingkat pendidikannya yaitu S2 sebanyak 15 orang, S1 sebanyak 64 orang, D-III
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Sebanyak 15 orang dan SMA sebanyak 40 orang. Serta pada tahun 2016  jumlah

pegawai naik sebesar 145 orang. Yang mana Tingkat pendidikan S2 sebanyak

20orang, S1 sebanyak 74 orang,D-III sebanyak 19 orang, dan SMA sebanyak 32

orang. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penurunan pegawai disebabkan adanya

pegawai yang pensiun, dan resign. Dan kenaikan pegawai karna adanya tamatan-

tamatan baru yang masuk dan berkerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Beikut Daftar Absensi yang terjadi pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau

dari tahun 2014 sampai 2016 :

Tabel 1.2 : Tingkat Kehadiran Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau
2014-2016

Tahun Jumlah
Pegawai

Absensi
Absensi/Tahun

(%)Dinas
Luar Cuti Sakit Pendidikan Izin

2014 146 19 14 1 3 9 31,50%

2015 99 54 9 2 11 14 76,14 %

2016 99 36 14 2 3 22 77,78%

Sumber :Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2014-2016

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat tingkat absensi pegawai Dinas

Pariwisata Provinsi Riau dimana pada tahun 2014 tingkat absensi dengan Jumlah

Pegawai sebesar 146,Dinas Luar sebanyak 19 orang,Cuti sebanyak 14 orang,Sakit

sebanyak 1 orang,Pendidikan sebanyak 3 orang,izin sebanyak 9 orang dengan

tingkat persentase absensi per tahun sebesar 31,50 %.Pada tahun 2015 tingkat

absensi dengan jumlah pegawai  sebesar  99,Dimana Dinas Luar sebanyak 54

orang,Cuti sebanyak 9 orang,Sakit sebanyak 2 orang,pendidikan sebanyak 11



6

orang, Izin sebanyak 14 orangdengan mengalami kenaikan absensi per tahun

sebesar 76,14%.Pada tahun 2016 tingkat absensi dengan  jumlah pegawai

99,dimana Dinas Luar sebanyak 36 orang,Cuti sebanyak 14 orang,Sakit sebanyak

2 orang,Pendidikan sebanyak 3 orang, Izin sebanyak 22 orang,dengan mengalami

kenaikan absensi per tahun sebesar 77,78 %.

Berikut adalah tabel dari kondisi seluruh pegawai sesuai dengan jabatan

dan golongannya dan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada

Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Tabel 1.3: Kondisi seluruh Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Tahun 2016

No. Eselon
Gologan Ruang Strata pendidikan

IV III II I SLTA D3 S1 S2

1. II 2 - - - - - 4 5

2 III 3 30 - - - - 5 6

3 IV 1 30 - - - 1 6 7

4 Staff - 19 5 - 16 20 38 -

5 Fungsional 4 - 5 - - - 1

6 Honor - - - - 20 5 21 -

Jumlah 10 79 10 - 36 26 75 18

Jumlah Total 99 145

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2016
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Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kondisi pegawai pada Dinas Pariwisata

Provinsi Riau tahun 2016 berjumlah 145 pegawai secara keseluruhan,dimana

Pendidikan SLTA sebesar 36 orang,D3 sebanyak 26 orang,S1 sebanyak 75

orang,dan S2 sebanyak 18 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan PNS adalah 99

orang,dimana Golongan IV sebanyak 10 orang,Golongan III sebanyak 79 orang,

dan Golongan II sebanyak 10 orang.

Bukan hanya pendidikan yang dijadikan sebuah patokan oleh sebuah

organisasi untuk para pegawai, namun pelatihan juga memiliki peran penting

dalam mengembangkan kemampuan para pegawainya ini berarti organisasi ingin

tetap menjaga kualifikasi para pegawai.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam suatu aktivitas yang

dilakukan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya,semakin tinggi

pendidikan orang tersebut maka semakin besar pula peluangnya untuk

mendapatkan prestasi kerja yang baik pula.

Dalam Pelatihan kerja dapat diartikan sebagai meningkatkan kinerja,mutu

kerja,ketepatan,dan lain lain.Pelatihan yang diberikan yaitu melalui keterampilan

pegawai dalam mempelajari pengetahuan yang ada di instansi lewat prosedur

yang sistematis dan lebih mengutamakan praktek dari pada teori.Tapi perlu

diperhatikan pelatihan yang dilakukan sudah membuat pegawai lebih baik dari

sebelumnya.



8

Adapun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  seluruh pegawai pada

Dinas Pariwisata Provinsi Riau sebagai  berikut :

Tabel 1.4 : Jenis-jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Pegawai pada Dinas
Pariwisata Provinsi Riau 2015-2016.

NO Jenis-Jenis Pelatihan
Jumlah
pegawai

Pegawai yang
mengikuti

1. Bimtek  dan Diklat nasional Tahun
2015 145 2

2. Bimtek penerapan standar akuntansi
pemerintah  berbasis akrual  pada
pemerintah  daerah berdasarkan
permendagri no.64 th.2013 pada Tahun
2015.

145 2

3 Bimtek penerapan standar akuntansi
pemerintah  berbasis akrual  pada
pemerintah  daerah berdasarkan
permendagri no.64 th.2013 pada tahun
2015.

145 1

4 Bimtek pembekalan kemampuan
tehnis pengelolaan keuangan
tahun.2015

145 2

5 Bimtek peningkatan kapasitas humas
dan protokoler pada tahun 2015 145 2

6 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
tehnis  penyusunan tata naskah Dinas
th.2016.

145 3

7 Bimtek pengadaan barang dan jasa
tahun 2016. 145 3

8 Pendidikan dan pelatihan analisa
jabatan  dan beban kerja( UPT.Balai
Diklat Bkp2d Prov.Riau) tahun 2016.

145 4

9 Pendidikan kursus Bahasa Inggris
pada tahun 2016. 145 5

10 Sosialisasi kebijakan dan strategi tata
kelola penerapan  dan pengembangan
E-goverment.HotelFuraya tahun 2016.

145 4
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NO Jenis-jenis Pelatihan
Jumlah
pegawai

Pegawai yang
mengikuti

11 Diklat  perumusan standar
kompetensi.2015 pada tahun 2016 145 2

12 Bimtek peningkatan sistem aplikasi
pengumpulan data kinerja Skpd ,E-
performance tahun 2016.

145 3

13 Bimtek pelatihan kebijakan akuntansi
dan sistem berbasis akrual
dilingkungan pemerintah prov.riau
tahun 2016.

145 2

14 Pelatihan elektronik dan data
informasi potensi spasial (EDIPS)
tahun 2016

145 2

15 Mengikuti Undangan Sosialisasi E-
Office. ( Hotel Alpha Pekanbaru) pada
tahun 2016.

145 4

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2016

Dari tabel 1.4,terlihat bahwa pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau

telah mengikuti Diklat dari tahun 2015-2016 sebanyak 32 orang pegawai.maka

terlihat bahwa pemberian program pelatihan bagi seluruh  pegawai untuk periode

tertentu  disesuaikan dengan kebutuhan instansi,sehingga dapat meningkatkan

kinerja pegawai.Dalam Hal mengoptimalkan Kinerja pegawai yang perlu

mendapatkan perhatian adalah pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan

kompetensi yang dimiliki seorang karyawan dapat menjalankan aktifitas dalam

pekerjaan sesuai dengan standar yang di harapkan oleh instansi.

Menjelang akhir tahun setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang

disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di wajibkan untuk mendapatkan

penilaian atas pekerjaan atau Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

dalam penyelenggaraan pemerintah.Menurut Peraturan Pemerintah Republik
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Indonesia Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri

Sipil yang dijadikan dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan penilaian PNS.

Untuk melihat penilaian kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi

Riau dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel  berikut :

Tabel 1.5 : Penilaian Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2014-
2016.

No Tahun
Unsur Penilaian Nilai

Prestasi
Kerja

Kategori

Sasaran Kerja
Pegawai

Perilaku
Kerja

1 2014 50,23 33,58 83,81 Baik

2 2015 50,85 34.45 85,30 Baik

3 2016 51,02 35,89 86,91 Baik

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2016

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Pada tahun 2014 Kinerja Dinas

Pariwisata Provinsi Riau memperoleh nilai 83,81, pada tahun 2015 memperoleh

nilai sebanyak 85,30 dan tahun 2016 memperoleh nilai kinerja sebanyak 86,91.

Namun demikian kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengalami

peningkatan pada setiap tahunnya.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah

ditentukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengalami beberapa hambatan

dan kendala yaitu :

a. terbatasnya sumber daya manusia dibidang kepariwisataan yang

berkualitas.
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b. Masih ada pegawai yang ada pada jam istirahat siang terlambat kembali ke

kantor dan pulang lebih awal.

c. Kurang tepatnya alokasi penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan

kemampuan aparatur pegawai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas,maka penulis

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEMAMPUAN KERJA,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI

PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kemampuan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai

pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau ?

2. Apakah Pendidikan dan Pelatihan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada

Dinas Pariwisata Provinsi Riau ?

3. Apakah Kemampuan kerja,Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh secara

simultan terhadap Kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau ?

4. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai

pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemampuan kerja Terhadap Kinerja

Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap

Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemampuan kerja, Pendidikan dan

PelatihanTerhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

4. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap

Kinerja Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian sebagai berikut :

1. Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu tentang manajemen bidang sumber daya manusia

dan ilmu lain yang didapat dibangku perkuliahan

2. Instansi

Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan dibidang sumber daya

manusia khususnya dalam kinerja pegawai.
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3. Universitas

Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dalam pengembangan tentang

kinerja pegawai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memberikan kemudahan dalam Penyususn

dan pembahasan skripsi ini,maka penulis membaginya dalam enam bab. Adapun

pokok-pokok yang dibahas padamasing-masing bab dapat ditentukan sebagai

berikut :

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penilitian, dan diakhiri dengan

sistematika penulisan.

BAB II :  LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang ada

hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan

suatu hipotesis serta variabel-variabel penelitian.

BAB III :  METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri

lokasi penelitian, jenis dan sumber data,Teknik pengumpulan

data,populasi dan sampel serta analisis data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini menguraikan gambaran umum struktur organisasi Dinas

Pariwisata Provinsi Riau yang meliputi sejarah singkat Instansi, visi

dan misi Instansi, dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

BAB V :  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

pengaruh Kemampuan Kerja,Pendidikan dan Pelatihan terhadapa

Kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SASARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup. Dimana hasil-hasil

pembahasan akan dibuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran

yang positif mungkin berguna bagi pemerintah Provinsi Riau dan

bagi pembaca umumnya.


