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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan seiring dengan kemajuan zaman, sebagai

organisasi yang maju dituntut mampu untuk menyesuaikan diri serta terus

melakukan perubahanperubahan yang terjadi. Kemajuan suatu organisasi seperti

Kantor Bupati Siak sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai

dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para

pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan

professional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia

yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi.

Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan

oleh kinerja organisasi tersebut. Kantor Bupati Siak sebagai instansi pelayanan

publik dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta

mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Dalam rangka

meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah

professionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (good

governance), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran

pegawai Pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam

melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas

dan unit organisasi Instansi Pemerintah secara terpadu.
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Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodic

pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja

adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai

Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-

kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam

melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan,

kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta

pemberian penghargaan.

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pokok permasalahan yang teramati

dilapangan bahwa karakteristik pegawai cenderung bervariasi, baik ditinjau dari

kemampuan, tingkat pendidikan, masa kerja maupun motivasi masing-masing

individu sangat beda dan beragam. Disisi lain teramati bahwa masih terdapat

beberapa pegawai yang cenderung bersikap pasif terhadap perubahan, sehingga

usaha untuk mengembangkan diri masih kurang. Kondisi ini menarik bagi peneliti

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kinerja pegawai dan sekaligus

memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan organisasi di Kantor Bupati

Siak. Secara umum kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor individu

pegawai dan faktor organisasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, maka diperoleh fenomena

di Kantor Bupati Siak, sebagai berikut :
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Pegawai di Kantor Bupati Siak pada tahun 2008 telah banyak yang

mengikuti workshop tentang Teknologi Informasi Dan Kepegawaian

dimaksudkan untuk menguasai teknis penyelesaian pekerjaan dengan alat yang

sudah ada. Atas dasar fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji berbagai

masalah yang berkaitan dengan kinerja, maka kajian penelitian ini peneliti

menetapkan kinerja pegawai sebagai pokok kajian. Kinerja pegawai menjadi

kajian penting dalam penelitian ini karena dengan pengukuran pegawai dapat

diketahui melalui berbagai indicator yang mendukung peningkatan kinerja, maka

akan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kinerja pegawai.

Dengan upaya peningkatan kinerja pegawai akan memberikan dorongan dalam

mencapai visi, Misi dan tujuan organisasi.

Kinerja dalam  organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau  manajer sering tidak

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah.

Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot

sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan–kesan buruk

organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda–tanda peringatan

adanya kinerja yang merosot. Menurut  S.P. Hasibuan,  Malayu (2001:34)

mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Sedangkan menurut Rivai, Veithzal (2004:309) mengemukakan kinerja

adalah “merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai
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prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam

perusahaan”.

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang

ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut

Wahyudi,  Bambang (2002:101) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang

dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan seorang

tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Sedangkan menurut

Simamora, Henry (2004:338) “penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”. Dengan

demikian, penilaian kinerja pegawai dapat menjadi pedoman yang baik dalam

peningkatan kinerja pegawai.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, dunia semakin terasa sempit karena

kemajuan teknologi, terutama dibidang informasi, komunikasi dan teknologi,

terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang semakin meningkat dan semakin

berat. Dikalangan organisasi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah,

mereka terasa perlunya penyelesaian tugas umum pemerintahan dan

pembangunan dengan cepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

maka semakin banyak pula masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dan
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efesien. Suatu masalah bisa diselesaikan jika instansi pemerintahan sudah

mengetahui cara penyelesaiannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan informasi

yang jelas dari masalah tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa pada zaman sekarang teknologi telah

berkembang sangat pesat di masyarakat, terlebih lagi pada bidang komputer. Saat

ini kita mengenal istilah yang namanya Pengolahan Data Elektronik (Electronic

Data Processing). Menurut  (Romney,dkk. 2004 : 441) mengemukakan defenisi

Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data Processing) adalah pemrosesan data

dengan menggunakan sistem komputer. Hanya dibutuhkan sedikit atau bahkan

tidak ada keterlibatan manusia ketika data sedang diproses.

Pengolahan data yang menggunakan komputer dikenal dengan nama

Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data Processing (EDP)). Data adalah

kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Pengolahan Data

Elektronik (Electronic Data Processing) biasanya digunakan dalam pengambilan

keputusan yang terstruktur, dimana keputusan dibuat menurut kebiasaan, aturan

dan prosedur, dan dilakukan secara rutin dan berulang-ulang, serta terdapat

kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan yang harus dilakukan

mulai dari mengumpulkan, menginterprestasikan, menyimpan dan menyalurkan

data kepada pemakai, maka pada abad teknologi sekarang ini penanganannya akan

lebih efesien dan ekonomis apabila dilakukan dengan menggunakan alat-alat

elektronis seperti komputer dalam mengolah data menjadi informasi.
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Komputer dapat bekerja dengan cepat dalam mengolah data, manganalisa

data, mengklasifikasi data, menyimpan data dan mengambil data dari tempat

penyimpanannya. Maka sangatlah tepat bila organisasi yang seluruh kegiatan-

kegiatannya banyak dan kompleks untuk memanfaatkannya. Namun perlu didasari

bahwa komputer itu akan berarti  dan berguna didalam organisasi terutama dalam

pelaksanaan tugas-tugas administrasi, dan mengolah data yang akan dijadikan

informasi.

Manfaat dari Pengolahan Data Elektronik itu sendiri dalam pelaksanaan

tugas pegawai pada Kantor Bupati Siak yaitu :

1. Dengan menggunakan komputer proses mengetik dalam mengolah data

maka akan sangat mudah, hal ini disebabkan adanya program yang

dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan dalam proses

mengetik atau mengolah data.

2. Dalam proses menyimpan dan menemukan suatu dokumen atau data maka

akan lebih mudah dan efektif.

3. Dalam menghimpun suatu dokumen akan lebih mudah dengan

menggunakan sistem komputerisasi.

4. Dalam proses mengolah data dengan menggunakan komputer maka akan

lebih cepat, tepat, dan efesien.

5. Dalam mengirim suatu surat atau dokumen lebih mudah menggunakan

komputer karena pengiriman dapat dilakukan lewat E-mail.

6. Dengan adanya fasilitas penyimpanan pada komputer maka proses

pengadaan suatu dokumen akan lebih mudah.
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Dalam pasal 2 ayat (1) huruf D PP No. 32 tahun 1972 tentang pokok Tata

Usaha Kepegawaian adalah mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan

memelihara data kepegawaian seluruh PNS secara tertib dan teratur sehingga

mudah ditemukan apabila diperlukan. Dalam pasal tersebut dapat dikemukakan

bahwa komputer sangat dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi, agar data dan

informasi didapat dikelola secara baik.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk

memuat pedoman bagi pengembangan organisasi pemerintah khususnya mengenai

komputerisasi antara lain (wahyudi, dkk. 1998 : 300) :

1. Keputusan Mentri dalam Negeri No.49/1982 tentang komputer

kepegawaian Depdagri.

2. Keputusan Mentri dalam Negeri No.45/1992 tentang pokok-pokok

kebijakan sistem informasi manajemen Depdagri (Simdagri).

3. Keputusan Mentri dalam Negeri No.86/1993 tentang pedoman organisasi

dan tata kerja kantor menggunakan pengolahan data elektronik.

Dari beberapa peraturan dan ketentuan yang ada, secara umum ada

beberapa faktor alasan pokok yang mendorong diterapkannya komputerisasi

dalam pemerintahan di Kantor Bupati Siak yaitu :

1. Bahwa untuk menjamin proses administrasi diperlukan keseragaman

metode pengolahan data yang memungkinkan pengendalian optimal atas

aktivitas-aktivitas administrasi pemerintahan.
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2. Pengolahan data yang jumlahnya besar secara manual tidak efektif dan

efesien lagi sehingga perlu dimanfaatkannya sistem komputerisasi yang

akuratnya diandalkan.

3. Frekuensi perubahan data dan informasi itu sendiri yang jumlahnya

banyak, untuk menyusun induk yang bersih, lengkap dan up-to-date

penggunaan sistem komputer akan sangat membantu.

4. Tersebarnya lokasi kerja seringkali menyulitkan komunikasi dan

koordinasi diantara satuan-satuan kerja administrasi

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka jelaslah bahwa Pengolahan Data

Elektronik (Electronic Data Processing) seperti komputer ini sangat dibutuhkan

terhadap pengelolaan administrasi untuk mendapatkan data yang akurat yang

nantinya akan menjadi suatu sistem informasi yang sangat dibutuhkan di Kantor

Bupati Siak.

Salah satu keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan

penggunaan teknologi komputer dalam lingkungan pemerintahan adalah dengan

dikeluarkannya intruksi Presiden No. 6 tanggal 24 April 2001 tentang

telekomunikasi, media dan informatika (telematika) yang menyatakan bahwa

aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung

good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Namun implementasi Inpers tersebut belum berjalan dengan baik

dilingkungan pemerintahan, harus kita akui bahwa sebagian dari aparatur

pemerintahan atau staff dalam kantor pemerintahan belum cukup terbuka dengan

pengebangan organisasi yang mengarah ke penggunaan teknologi komputer.
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Beberapa permasalahan menunjukkan, bahwa banyak kelemahan yang

justru terjadi karena belum adanya pemahaman tentang penggunaan pengolahan

data elektronik seperti komputer dikalangan pegawai pemerintahan. Dimana

kurangnya kompetensi para pegawai didalam bidang komputer tersebut. Namun

usaha untuk mengatasi kelemahan itu hendaknya terus dilasanakan karena

perubahan kearah otomasi tidak dapat dihindarkan lagi.

Pada kantor Bupati Siak, Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data

Processing (EDP)) telah diterapkan dari tahun 2008. Dan program yang dipakai

yaitu masih menggunakan program excel di semua bagian, terkecuali pada bagian

keuangan yang sudah menggunakan program sovit.

Tabel 1.1 : Bagian Sub Kerja Yang Menggunakan Pengolahan Data

Elektronik Pada Kantor Bupati Siak.

No. Bagian Sub Kerja
Jumlah
Pegawai

Jumlah
Komputer

1. Bagian Adm. Pemerintahan Umum 12 Orang 10 Unit
2. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat 16 Orang 14 Unit
3. Bagian Administrasi Pertanahan 12 Orang 9  Unit
4. Bagian Hubungan Masyarakat 14 Orang 12 Unit
5. Bagian Administrasi Perekonomian 10 Orang 9  Unit
6. Bagian Administrasi Pembangunan 11 Orang 9  Unit
7. Bagian Hukum 10 Orang 8  Unit
8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 10 Orang 8  Unit
9. Bagian Umum 50 Orang 35 Unit

Jumlah 145 Orang 115 Unit

Sumber : Kantor Bupati Siak Tahun, 2013.

Pada kantor Bupati Siak, seluruh komputer sudah menggunakan jaringan

internet yaitu menggunakan jaringan internet berupa Local Area Network (LAN).

Dan pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian, setiap bagian tersebut mengolah
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datanya masing-masing tanpa adanya sharing dengan bagian yang lain. Setelah

data tersebut diolah menjadi informasi yang siap dipakai, pengiriman data

dilakukan secara manual melalui bentuk laporan yang sudah diprint out kepada

pemakai dan lain yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan

komputer belum dimanfaatkan dengan baik, sharing data tidak bisa dilakukan

dengan cepat sehingga menyebabkan lambatnya pertukaran informasi.

Padahal jaringan LAN sudah tersedia di semua komputer masing-masing

bagian, ini menunjukkan betapa lambatnya kinerja yang dilakukan oleh para

pegawai dalam menggunakan komputer.

Berdasarkan data dan gejala yang ada di atas, serta mengingat pentingnya

peningkatan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas pegawai yang

telah dituntut oleh organisasi tersebut, terutama kinerja pegawai dalam

menggunakan pengolahan data elektronik seperti komputer tersebut. Maka

diperlukan penelitian lebih jauh mengenai:

“Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Penerapan

Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data Processing) Di Bagian Umum

Kantor Bupati Siak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis jelaskan pada latar belakang

masalah, maka penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti yaitu

Bagaimana Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Pengolahan

Data Elektronik (Electronic Data Processing) Di Bagian Umum Kantor

Bupati Siak?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimanakah

Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Pengolahan Data Elektronik

(Electronic Data Processing) Di Bagian Umum Kantor Bupati Siak.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis

dalam hal penigkatan kinerja pegawai melalui penerapan pengolahan data

elektronik (electronic data processing) di Bagian Umum Kantor Bupati

Siak.

b. Sebagai sumbangsih pemikiranp, informasi dan bahan pertimbangan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya peningkatan

kinerja pegawai melalui penerapan pengolahan data elektronik (electronic

data processing) Di Bagian Umum Kantor Bupati Siak.

c. Bagi penulis pribadi, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah

pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana sebenarnya peningkatan

kinerja pegawai melalui penerapan pengolahan data elektronik (electronic

data processing), khususnya di Bagian Umum Kantor Bupati Siak.

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar

penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau

penelitian dalam aspek yang lain.
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1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok

pembahasan (bab) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-sub

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan

manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori;yang

berhubungan dengan penelitian ini, yang akan dapat

mengemukakan suatu hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan

data dan analisa.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Siak

yang menyangkut sejarah singkat mengenai Siak, dan gambaran

umum wilayah, struktur organisasi dan aktivitas kantor.
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis

peningkatan  kinerja pegawai melalui pengolahan data elektronik

(Electronic Data Processing) di Bagian Umum Kantor Bupati Siak.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini berisi

kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi instansi.


