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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses kemajuan zaman yang terjadi secara cepat dapat membawa

perubahan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Berkaitan dengan hal itu maka masyarakat harus meningkatkan efektifitas dan

produktifitas kerja agar mampu menghadapi persaingan dalam sebuah organisasi.

Manusia merupakan sumber daya yang sangat menetukan tercapainya

tujuan organisasi secara efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan

kesungguhan dalam mengkomunikasikan peraturan yang ada agar yang

direncakan dapat tercapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah

ditetapkan.

Dimensi yang paling penting dalam merealisasikan tujuan tersebut adalah

koordinasi. Proses koordinasi pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

seperti sulitnya mengatur pegawai dan ketidaksamaan keinginan antara atasan dan

pegawai itu sendiri harus diatasi dengan cara memberikan pengetahuan tentang

keorganisasian dan pelaksanaan kerja, hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi

para pegawai untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan secara efektif

dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan atau pekerjaan baru efektif jika pekerjaan tersebut dilakukan

dengan benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Menyatakan

keefektifan dapat dengan menspesifikasi sasaran-sasaran untuk seluruh organisasi
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dan individu-individu serta kelompok pada organisasi perlu koordinasi. Sesuai

dengan prinsip koordinasi yaitu dengan jalan membagi-bagi pekerjaan atas

bagian-bagian. Menangani bagian-bagian pekerjaan diperlukan keahlian (skill)

pada masing-masing bagian sehingga beroperasi secara efektif. Dengan adanya

koordinasi diharapkan akan tercipta kesatuan langkah, kesatuan tindakan, dan

kesatuan sikap sesama pegawai.

Demikian pula halnya dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi, bahwa koordinasi yang efektif akan memberikan kontribusi besar

kepada kinerja pegawai, sebaliknya koordinasi yang tidak efektif dapat

menghambat peningkatan kemauan dan kinerja pegawai. Kinerja yang baik dari

pegawai yang bekerja sama merupakan sesuatu hal yang sangat penting bahkan

dapat dikatakan sangat dominan, sehingga apapun pekerjaan yang dilakukan

dengan baik dan penuh dengan kesadaran yang tinggi serta sikap yang positif

terhadap pekerjaannya pada akhirnya segala tujuan yang telah ditetapkan akan

tercapai sebagaimana mestinya. Namun kesadaran tersebut belum sesuai dengan

kenyataan yang ada dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

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
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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

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.

Dalam mengemban tugas-tugas pemerintah yang dibebankan oleh

pemerintah tingkat atas. Inspektorat mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata

kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Inspektorat adalah

sebagai sentral administrasi pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan

koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan

masyarakat, serta memberikan pelayanan Administrasi kepada perangkat daerah
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serta peraturan Bupati nomor 40 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Inspektorat merupakan unsur

pendukung tugas Bupati di bidang pengawasan, di pimpin oleh Inspektur yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah

Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati, di pimpin oleh Inspektur

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan melalui

Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas, merencanakan, mengkoordinasikan,

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan

mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Sekretariat di pimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab pada inspektur. Sekretaris mempunyai tugas, membantu

Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran,

ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,

kehumasan, serta  keuangan.

Sekretaris dalam menjalankan tugas dibantu oleh sub bagian perencanaan,

sub bagian umum, dan sub bagian evalusi dan pelaporan.

Inspektur Pembantu wilayah mempunyai tugas membantu inspektur dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan kasus

pengaduan sesuai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan.
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Dalam pelaksanaan tugas-tugas diatas Inspektorat dibantu oleh pegawai

Inspektorat yang mana kinerja antara pegawai yang satu dengan pegawai yang

lain berbeda-beda disebabkan oleh dua faktor diantaranya adalah:

1. Faktor Internal, yaitu: a. motivasi atau semangat kerja, b. emosi, dan c.

intelegensi.

2. Faktor Eksternal, yaitu: a. suasana kerja, b. lingkungan kerja, c. sarana dan

prasarana, d. keluarga, dan e. masyarakat.

Karena itu perlu koordinasi supaya semuanya berjalan sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun masih adanya pegawai yang tidak disiplin sehingga koordinasi yang

dilakukan pimpinan tidak terlihat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 1.1 : Data Permasalahan Tingkat Displin Pegawai di Inspektorat pada
Bulan Januari - September 2013

No Bulan Pegawai
Masalah

Keterangan
TAP TMK

1 Januari 49 5 orang - TAP = Tidak Apel

Pagi

TMK= Tidak Masuk

Kantor Tanpa

Keterangan dan Izin

dari yang Berwenang

2 Februari 49 5 orang -

3 Maret 49 1 orang 2 orang

4 April 49 2 orang -

5 Mei 49 2 orang 1 orang

6 Juni 52 4 orang 4 orang

7 Juli 52 4 orang 4 orang

8 Agustus 53 5 orang 3 orang

9 September 56 7 orang 1 orang

Jumlah 35 orang 15 orang

Sumber: Inspektorat 2013
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak bulan januari hingga september

2013, pegawai kantor inspektorat Kuansing yang tidak mengikuti Apel pagi

sebanyak 35 orang, sedangkan pegawai yang tidak masuk kantor tanpa keterangan

dan tanpa izin dari yang berwenang sebanyak 15 orang.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan di kantor inspektorat masih

rendah, sehingga tidak terlihat koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan.

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Inspeksi Mendadak

(Sidak) terhadap dinas-dinas yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagaimana mungkin sidak yang dilakukan tersebut akan berjalan efektif, jika di

kantor Inspektorat sendiri masih mempunyai masalah dalam koordinasi yang

dilakukan oleh pimpinannya.

Dalam rangka memperbaiki kualitas kerja pegawai , pimpinan melakukan

koordinasi yaitu : (a). Mengadakan pertemuan formal atau rapat yaitu untuk

mengevaluasi hasil kerja setiap pegawai dan mencari solusi atau jalan keluar jika

terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, (b). Pimpinan mengadakan

pertemuan informal dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan

pengarahan, serta apa yang diinginkan dari masing-masing pegawai, (c). Pimpinan

mengadakan pengarahan langsung ini bisa dilakukan pada saat apel pagi dan sore,

dalam pengarahan ini bisa saja pimpinan memberikan informasi-informasi

maupun pengumuman kepada pegawai.

Pelaksanaan koordinasi pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

terhadap pegawai guna untuk meningkatkan kinerja pegawai, ini menunjukkan
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bahwa dalam melaksanakan kerja setiap pegawai harus memiliki kemampuan dan

keahlian yang baik guna untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

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.

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

kantor dan pulang lebih awal.

3. Masih ada pegawai tidak masuk kantor tanpa keterangan dan izin dari

yang berwenang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, serta melihat dugaan yang

ada pada pimpinan dan pegawai maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih jauh dengan judul “ Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja

Pegawai Di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang

telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menerapkan

perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan Pimpinan yang mana dalam hal

ini dilakukan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten KuantanSingingi?

2. Bagaimana kinerja pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi?

3. Apakah koordinasi pimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai?
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1.3 Tujuan Penelitian

Didalam setiap penelitian yang dilakukan pasti meiliki tujuan yang hendak

dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis koordinasi pimpinan yang dibangun di Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Menganalisis kinerja pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja

Pegawai Di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

pengembangan ilmu administrasi negara. Serta memperkaya khasana ilmu

pengetahuan Khususnya yang berkaitan dan organisasi pemerintahan pada

umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambilan kebijakan

dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi dalam Upaya melaksanakan dan
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meningkatkan kinerja aparat pemerintah sebagai salah satu wujud

pelaksanaan otonomi daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahukuan adalah latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori

yang menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis

penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel,

Jenis dan Sumber Data, Tekhnik Pengumpulan Data dan Analisa.

BAB IV GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN

Dalam BAB IV peneliti menyajikan tentang tempat penelitian,

peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat

penelitian dimana peneliti melakukan penelitian.
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BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang

hasil penelitian Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja

Pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang

dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui

maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Dalam BAB VI  ini berisikan tentang dua sub bab yaitu

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA


