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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu instansi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam mencapai tujuannya setiap instansi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap

orang-orang yang terdapat dalam instansi tersebut. Keberhasilan untuk mencapai

tujuan tersebut tergantung kepada keandalan dan kemampuan pegawai dalam

mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di instansi tersebut, karena tujuan

instansi dapat tercapai hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang

terdapat dalam setiap instansi.

Manajemen sumber daya manusia merupakan sarana untuk meningkatkan

kualitas manusia, dengan memperbaiki sumber daya manusia, meningkatkan pula

kinerja dan daya hasil organisasi, sehingga dapat mewujudkan pegawai yang

memiliki disiplin dan kinerja yang tinggi sehingga diperlukan pula peran yang besar

dari pimpinan organisasi. Dalam meningkatkan kinerja pegawai diperlukan analisis

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan memperhatikan kebutuhan

dari para pegawai, diantaranya adalah terbentuknya budaya organisasi yang baik dan

terkoordinasi.

Budaya memberikan identitas bagi para anggota organisasi dan

membangkitkan komitmen terhadap keyakinan dan nilai yang lebih besar dari dirinya

sendiri. Meskipun ide-ide ini telah menjadi bagian budaya itu sendiri yang bisa

datang di manapun organisasi itu berada. Suatu organisasi budaya berfungsi untuk

menghubungkan para anggotanya sehingga mereka tahu bagaimana berinteraksi satu

sama lain. 1
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Kekuatan-kekuatan dalam lingkungan eksternal organisasi dapat

mengisyaratkan kebutuhan perubahan budaya, misalnya dengan adanya persaingan

yang makin tajam dalam suatu lingkungan instansi menuntut perubahan budaya

organisasi untuk senantiasa mampu merespon keinginan masyarakat dengan lebih

cepat. Di samping berasal dari lingkungan eksternal, kekuatan perubahan budaya juga

bisa berasal dari dalam/internal, sebagai contoh jika kepala kantor menerapkan

pendekatan-pendekatan baru untuk manajemen organisasi agar tercipta kinerja yang

baik.

Budaya organisasi yang terbentuk, dikembangkan, diperkuat atau bahkan

diubah, memerlukan praktik yang dapat membantu menyatukan nilai budaya

anggota dengan nilai budaya organisasi. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui

induksi atau sosialisasi, yaitu melalui transformasi budaya organisasi. Sosialisasi

organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang secara substantif berdampak

kepada penyesuaian aktivitas individual dan keberhasilan organisasi, antara lain

komitmen, kepuasan dan kinerja.

Pada dasarnya kinerja dapat dipandang dari dua segi, yaitu kinerja

Organisasi dan kinerja pegawai atau individu. Kinerja pegawai adalah hasil kerja

individu (perseorangan) dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi

adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. (Harbani Pasolong,

2008:175)

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi adalah dua hal yang tidak dapat

dipisahkan. Keduanya sangat berkaitan erat dan memberi pengaruh besar terhadap

kualitas organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berkaitan erat dengan sumber

daya yang bekerja untuk organisasi tersebut. Jika kinerja sumber daya organisasi

atau pegawai dalam organisasi itu baik, maka kinerja organisasi akan memiliki
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nilai yang sama dengan kinerja individu. Begitu pula sebaliknya, jika kinerja

organisasi dinilai buruk maka yang menjadi penyebab terbesar adalah kinerja

pegawai yang ada dalam organisasi tersebut.

Pada dasarnya, kinerja adalah bagaimana pencapaian seseorang, yang

dilihat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terhadap tanggung jawab yang

diamanahkan kepadanya. Kinerja paling besar dipengaruhi oleh kemampuan dan

motivasi seseorang dalam bekerja. Jika keduanya tidak terpenuhi maka tidak akan

tercapai kinerja yang baik. Seseorang dengan kemampuan yang baik jika tidak

disertai motivasi yang kuat, tidak akan menghasilkan kinerja yang baik karena ia

hanya akan melaksanakan apa yang didiktekan dalam waktu yang cukup lama.

Sebaliknya jika seseorang dengan motivasi yang tinggi tanpa disertai kemampuan,

ia akan bingung harus memulai pekerjaan dari mana sehingga tanggung jawab

yang diberikan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kinerja mempunyai arti penting bagi pegawai, adanya penilaian kinerja

berarti pegawai mendapat perhatian dari atasan, disamping itu akan menambah

gairah kerja pegawai karena dengan penilaian kinerja ini mungkin pegawai yang

berprestasi dipromosikan, dikembangkan dan diberi penghargaan atas prestasi,

sebaliknya pegawai yang tidak berprestasi mungkin akan didemosikan.

Beberapa langkah sosialisasi yang dapat membantu dan mempertahankan

budaya organisasi adalah melalui seleksi calon karyawan, penempatan,

pendalaman bidang pekerjaan, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan,

penanaman kesetiaan pada nilai-nilai luhur, perluasan cerita dan berita, pengakuan

kinerja dan promosi. Berbagai praktik di atas dapat memperkuat budaya

organisasi dan memastikan karyawan yang bekerja sesuai dengan budaya
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organisasi memberikan imbalan sesuai dukungan yang dilakukan. Sosialisasi yang

efektif akan menghasilkan kepuasan kerja, komitmen organisasi, rasa percaya diri

pada pekerjaan, mengurangi tekanan serta kemungkinan keluar dari pekerjaan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan organisasi untuk mempertahankan organisasi

adalah menyusun asumsi dasar, menyatakan dan memperkuat nilai yang

diinginkan dan menyosialisasikan melaui contoh.

Kesadaran para pegawai ataupun pimpinannya akan pengaruh positif

budaya organisasi terhadap produktivitas organisasi akan memberikan motivasi

yang kuat untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangankan budaya

organisasi yang dimiliki, sehingga merupakan daya dorong yang kuat untuk

kemajuan organisasi. Sebagaimana temuan Kotter dan Heskett, menunjukkan

bahwa organisasi berprestasi karena ditopang budaya

Berbicara tentang intansi sebagai sebuah orgnaisasi, Kantor Camat

Mandah yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam

pelaksanaan kinerja kerja pegawainya tentunya tidak akan lepas dari

permasalahan sumberdaya manusia. Pegawai Kantar Camat sebagai salah satu

unsur utama SDM aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan untuk masyarakat. Sosok Pegawai

Kantor Camat yang mampu memainkan peran tersebut adalah pegawai yang

mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang

penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental

baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik, serta

mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
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Untuk membangun sosok aparatur sebagaimana tersebut di atas,

Pemerintah dalam hal ini Camat Mandah secara terus menerus dengan jelas,

terarah, dan transparan berupaya untuk memberikan pelayanan secara

professional, amanah dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu pegawai harus

memliki care values dalam meningkatkan kinerja dalam bekerjadan melayani

kepentingan masyarakat.

Pendidikan merupakan unsure dari care values, dimana semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah dalam mengaplikasikan

pekerjaan, karena pengetahuan yang dimiliki semakin banyak. Adapun tingkat

pendidikan pegawai kantor Camat Kab. Inhil dapat dilihat pada table 1.1.dibawah

ini:

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Mandah Kab. Inhil

Tingkat
Pendidikan

Frekuensi Persentase

SMP 1 7,14

SMU/Sederajat 9 64,29

D3 - -

S1 4 28,57

S2 - -

Total 14 100%

Sumber: Kantor Camat Kab. Inhil, 2013

Dari data diatas didapatkan bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak dari

responden yaitu pada tingkat SMU sebesar 64,29%. Selanjutnya pada tingkat S1

sebesar 28,57%.  Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa tingkat

pendidikan responden yang terbanyak pada Kantor Camat Mandah adalah pada
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tingkat pendidikan SMU dan yang terkecil SMP. Dari tabel di atas dapat dilihat

bahwa masih ada pegawai Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Pekanbaru

yang berpendidikan di bawah S1 bahkan SMP. Jika disesuaikan dengan teori,

maka pegawai yang berpendidikan SMP dan SMA memiliki kompetensi yang

kurang baik bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan D3 atau S1.

Kompetensi yang kurang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang kurang

baik pula.

Selanjutnya, kinerja pegawai dapat dilihat dari masa kerja karena akan

berhubungan dengan kemampuan, pengetahuan pegawai dalam menyelesaikan

setiap pekerjaan yang menjadi tangunggjawabnya. Semakin lama pegawai bekerja

maka semakin kuat nilai-nilai budaya organisasi pada diri pegawai tersebut.

Adapun masa kerja pegawai dapat dilihat pada tabedl 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2
Masa Kerja Pegawai Kantor Camat Mandah Kab. Inhil

Lama
Bekerja

Frekuensi Persentase

0-5  Tahun 4 28,57

6-10 Tahun 6 42,82

11-15 Tahun 2 14,29

Diatas 15 Tahun 2 14,29

Total 14 100 %

Sumber: Kantor Camat Kab. Inhil, 2013

Dari table 1.2. diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai pada kantor

Camat Mandah sudah bekerja dengan  selama 6 -10 tahun sebesar 42,86%.

Sedangkan yang paling kecil berada pada masa 11-15 dan diatas tahun sebesar

14,29 %.
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Selanjutnya berdasarkan penelitian pendahuluan di kantor camat mandah

Kab. Inhil, diketahui tingkat disiplin pegawai dapat di lihat dari table 1.3 berikut

ini:

Tabel. 1. 3
Tingkat Kehadiran Pegawai Kantor Camat Mandah dari Tahun 2008 – 2012.

Tahun
Jml
Peg

Ha

ri
Efekt

if

Jml
Hari

Efektif
Kerja

Absensi (Hari)
Kehadiran

(Hari)

I S A Jml %
Ha

dir
%

2008 13 217 2604 216 108 80 404 15,51 2200 84,49

2009 14 271 3523 90 74 65 229 6,50 3294 93,50

2010 14 251 3514 68 50 35 153 4,35 3361 95,65

2011 14 271 3794 130 25 20 175 4,61 3619 95,39

2012 14 279 3906 35 20 7 62 1,59 3844 98,41

Sumber data: Kantor camat Mandah, 2013

Dari table di atas tergambar jelas bahwa dari tahun ke tahun terjadi

peningkatan disiplin pegawai di kantor camat Mandah dimana terhitung tahun

2012 tingkat kehadiran pegawai mencapai 98, 41% sedangkan tingkat abesensi

pegawai sebesar 1,59%. Meskipun data diatas menunjukkan peningkatkan

kedisiplinan pegawai, tetap saja masih ada pegawai yang melakukan

pelangggaaran kedisiplinan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap

kinerja pegawai.

Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa perilaku

pegawai yang mengindikasikan kinerja yang kurang baik, yaitu:

1. Masih ada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi karena terlambat

masuk kantor.
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2. Masih ada Pegawai yang pada jam istirahat siang terlambat kembali ke

kantor dan pulang lebih awal.

3. Masih ada pegawai yang memanfaatkan waktu bekerja untuk

kepentingan pribadi.

4. Masih ada pegawai yang menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu

sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.

Kinerja pegawai Kantor Camat Mandah harus direformasi supaya tanggap

terhadap perubahan yang semakin cepat sehingga diharapkan dapat menciptakan

kinerja pegawai yang mampu bekerja secara profesional. Salah satu tantangan

besar yang dihadapi adalah melaksanakan kinerja secara efektif dan efisien karena

selama ini instansi pemerintahan diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit,

penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak ada standar yang pasti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

merumuskan judul penelitian yang sesuai dengan permasalahan diatas adalah “

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI

PADA KANTOR CAMAT MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

1.2. Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan yang tepat dan sesuai dengan latar belakang

yang telah dipaparkan adalah:

a. Bagaimanakah pelaksanaan budaya organisasi pegawai pada Kantor Camat

Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

b. Bagaimanakan kinerja pegawai pada Kantor Camat Mandah Kabupaten

Indragiri Hilir?
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c. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja  pegawai pada

Kantor Camat Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan budaya organisasi pegawai pada Kantor

Camat Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada Kantor Camat Mandah Kabupaten

Indragiri Hilir.

c. Untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap

kinerja kerja pegawai pada Kantor Camat Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti, untuk melatih kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan

menuliskannya secara ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang akan

diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi akademis, diharabkan dapat dijadikan tambahan informasi dan sebagai

referensi untuk penelitian berikutnya disamping untuk menambah wawasan

dan pengetahuan.

c. Bagi Kantor Camat Mandah, dimana diharapkan hasil penelitian ini menjadi

masukan dalam menentukan kebijaksanaan dalam prilaku organisasi untuk

meningkat kan kinerja pegawai.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I :  PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan pendahuluan, rumusan masalah, tujuan

masalah, manfaat  penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan telaah pustaka yang memuat landasan teori yang

menyangkut  referensi-referensi dan buku-buku serta tulisan-tulisan

yang berhubungan dengan permasalahan yang menghubungkan

dengan penelitian ini.

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tempat penelitan, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang di ambil

yakni kecamatan mandah kabupaten indragiri hilir yang merupakan

lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian

yang dilakukan.

BAB VI :  PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat

diperoleh berdasarkan hasil dari pembahasan.


