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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan kedudukan dan

peranan pegawai negeri sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena pegawai

negeri merupakan unsur aparatur negara yang melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Berbagai isu aktual

keagamaan di masyarakat belakangan ini, mengharuskan aparatur Kementerian

Agama (Kemenag) bekerja lebih optimal dalam melakukan pengaturan,

bimbingan, pelayanan, dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi

Kementerian Agama.

Usaha pencapaian tujuan negara menuntut suatu kerjasama antara

komponen-komponen organisasi dalam hal ini Kemenag, seperti: pegawai, sarana,

prasarana, sistem dan hubungan dengan masyarakat (Afriyenti, 2013). Diantara

komponen di atas maka pegawai merupakan salah satu penentu keberhasilan

organisasi karena pegawai yang akan melaksanakan tugas pemerintah dalam hal

ini Kemenag yaitu memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kantor Kemenag Provinsi Riau saat

ini adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang dapat

menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan instansi dapat tercapai.

Kinerja pegawai merupakan kunci utama bagi instansi agar kelangsungan hidup

operasionalnya dapat terjamin.



2

Kinerja pegawai akan menentukan kelangsungan sebuah kegiatan instansi

pemerintahan. Kinerja didefinisikan perilaku yang secara langsung menghasilkan

barang atau jasa, atau memberikan dukungan langsung sebagai proses yang telah

ditentukan oleh organisasi (Van Scotter dalam Yun, dkk 2007). Pada instansi

pemerintahan, jika kinerja sumber daya aparatur pemerintah baik, maka kinerja

institusi pemerintahan atau birokrasi akan baik juga. Kinerja sumber daya aparatur

pemerintah akan baik bila mempunyai keahlian yang tinggi, bersedia bekerja

karena digaji sesuai dengan perjanjian, mempunyai jaminan masa depan lebih

baik.

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan

harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, karena pada

dasarnya kinerja individu mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan

pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Sumber Daya

Manusia (SDM) adalah penggerak didalam sebuah organisasi, untuk itu manusia

merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk menjalankan sebuah organisasi.

Namun, untuk menjalankannya mereka memerlukan sebuah ide ataupun strategi

untuk mengatur semuanya. Adanya manajemen sumber daya manusia,

menyebabkan organisasi berjalan dengan baik dan terarah serta jelas akan tujuan

yang akan dicapai.

Menurut Hamidah (2013), meningkatnya jumlah wanita yang memasuki

dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi manajemen dalam

pengelolaan keragaman tenaga kerja. Sebenarnya di semua negara di dunia,

proporsi wanita yang memegang pekerjaan-pekerjaan manajemen lebih sedikit
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dibandingkan proporsi pria. Wanita menempuh langkah yang pelan tetapi mantap

ke dalam manajemen dan kelompok eksekutif (Malthis, et.al., 2006). Studi-studi

penelitian menemukan bahwa wanita biasanya memiliki nilai yang tinggi dalam

ketrampilan yang dibutuhkan untuk berhasil, dimana kerja sama tim dan bekerja

berpasangan adalah penting (Malthis, et.al., 2006).

Kajian terhadap sejumlah literatur oleh Robbins (1998), sehubungan

dengan isu gender dan kepemimpinan mengemukakan kesimpulan, yaitu

menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan perbedaan

diantara keduanya. Selain itu, menurut Meyer dan Levy (Puspitasari 2011) kaum

pria dalam pengolahan informasi biasanya tidak menggunakan seluruh informasi

yang ada sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif. Lain halnya

dengan wanita, mereka dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan

menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi

tersebut dan tidak gampang menyerah. Kaum wanita relatif lebih efisien

dibandingkan kaum pria selagi mendapat akses informasi. Selain itu, kaum wanita

juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru

dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah

informasi lebih hati-hati sehingga dalam membuat keputusan judgment lebih tepat

dibandingkan kaum pria (Chung & Monroe, dalam Puspitasari, 2011).

Selain dianggap memiliki keunggulan, pegawai wanita memiliki

kelemahan pada aspek tertentu. Seperti yang peneliti amati di kantor Kemenag

Provinsi Riau pada 12 Januari 2015, pegawai wanita mengalami kesulitan ketika

menemukan permasalahan kerusakan alat-alat teknis dalam bekerja. Berdasarkan
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keterangan wawancaram permasalahan ini sangat sering terjadi, sehingga pegawai

wanita selalu memerlukan kerja sama dengan rekan pegawai prianya untuk

mendukung kinerjanya. Di lingkungan Kantor Kemenag Provinsi Riau ini

pegawai pria diandalkan dalam menangani tugas-tugas yang kompleks dan

berpengalaman baik di lingkungan kantor dan di lapangan sehingga dalam segi

kuantitas kinerja pegawai pria lebih unggul.

Sasaran Kemenag Provinsi Riau adalah terwujudnya administrasi yang

prima berdasarkan standar pelayanan publik yang profesional. Berdasarkan tujuan

tersebut setiap unit bidang dan struktur bagian tata usaha dalam organisasi

mengharapkan pegawainya memiliki kinerja yang baik, produktif, disiplin dan

bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, sesuai dengan peraturan

kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini program prioritas Kemenag Provinsi Riau

berperan, sehingga menuntun pegawai harus melaksanakan pekerjaannya sesuai

dengan rencana dan sasarannya secara optimal.

Jumlah pegawai Kemenag Provinsi Riau yaitu sebanyak 166 orang (Tata

Usaha Kemenag Provinsi Riau tahun 2015) diharapkan dapat memberikan

efisiensi kinerja yang baik terhadap institusi pemerntah. Miner (Sudarmanto,

2009) mengemukakan penggunaan waktu dalam bekerja sangat penting dalam

terkait efisiensi kinerja sehingga ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja

efektif atau jam kerja yang hilang merupakan permasalahan kinerja organisasi.

Kenyataanya masih banyak pegawai yang melanggar aturan kedisiplinan yang

ditetapkan oleh instansi mulai dari datang terlambat hingga absen tanpa ijin. Dari

sejumlah pegawai Kemenag Provinsi Riau apabila dilihat dari angka
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ketidakhadiran diperoleh fakta bahwa pegawai wanita memperlihatkan kasus

absensi lebih tinggi dibandingkan pegawai pria dalam periode Oktober 2014

hingga Februari 2015. Dalam sehari finger print dapat mendata secara akurat

angka absen atau ketidak hadiran dan keterlambatan 106 pegawai pria dan 58

pegawai wanita, sehingga dalam sebulan dapat dilihat sejumlah kasus ketidak

hadiran pegawai seperti rekapitulasi pada grafik 1.

Grafik 1
Laporan Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Kemenag Provinsi Riau Oktober
2014-Februari 2015

Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat pada bulan Oktober dan Nopember 2014

kasus absensi yang tinggi oleh pegawai wanita digambarkan sebagai balok merah.

Pada bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 tampak kasus absensi pada

pegawai pria digambarkan sebagai balok biru, namun kasus absensi pada pegawai

pria tidak setinggi kasus absensi pegawai wanita pada bulan tersebut.

Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, pada Februari 2015 pegawai pria berada

pada kasus absensi tertinggi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

pegawai wanita memperlihatkan kasus absensi lebih tinggi.
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Fenomena yang tampaknya dapat membedakan dalam hal jenis kelamin

tersebut khususnya pegawai wanita disebabkan beberapa kemungkinan yang

membatasi kemampuan kinerja. Contohnya pegawai yang memiliki anak-anak

berusia pra sekolah dan mengurusi kepentingan rumah tangga sehingga kasus

tersebut terlihat dalam pemilihan jam kerja. Ibu-ibu yang bekerja berkemungkinan

lebih besar memilih tidak masuk kantor (absen) daripada pegawai pria. Hal ini

tentunya sangat mengganggu kinerja pegawai dan akhirnya menurunkan capaian

tujuan Kemenag yaitu meningkatkan pelayanan Kemenag yang prima dan

optimal.

Kasus keterlambatan di kantor Kemenag Provinsi Riau memperlihatkan

kasus keterlambatan yang lebih tinggi pada pegawai pria dibandingkan pegawai

wanita dalam periode Oktober 2014 hingga Februari 2015, seperti dijelaskan pada

grafik 2:

Grafik 2
Laporan Rekapitulasi Keterlambatan Pegawai Kemenag Provinsi Riau Oktober
2014-Februari 2015
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Pada grafik 2 menunjukkan pada bulan Oktober 2014 hingga bulan

Februari 2015 terlihat balok biru yaitu kasus keterlambatan 166 pegawai pria

dalam kurun waktu sebulan secara konsisten lebih tinggi dari pada balok merah

yaitu kasus keterlambatan 58 pegawai wanita, yang berarti pegawai pria

memperlihatkan kasus keterlambatan lebih tinggi dibandingkan pegawai wanita.

Berdasarkan hasil observasi non direktif saat peneliti mengurus izin

penelitian di kantor Kemenag Provinsi Riau tanggal 26 Maret 2015 terdapat masih

rendahnya kualitas dan penggunaan waktu dalam kerja yang dipegang oleh

pegawai pria. Ada pegawai Kantor Kemenag Kabupaten meminta arsip pada Seksi

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kemenag Provinsi Riau, arsip tersebut

tidak diketemukan, membutuhkan beberapa jam untuk menemukannya karena

arsip-arsip tersebut yang ada tidak tertata dengan rapi. Berbeda dengan

penempatan arsip yang cenderung lebih rapi oleh pegawai wanita.

Beberapa gambaran mengenai perbedaan pegawai antara pria dan wanita

pada besarnya tanggung jawab pegawai dalam organisasi, memberikan landasan

pemikiran yang sangat penting pada penelitian ini. Peneliti akan menganalisis

apakah antara pegawai pria dan pegawai wanita memiliki perbedaan kinerja yang

dicapainya. Rendahnya kinerja tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak

negatif seperti mangkir kerja, lambannya menyelesaikan pekerjaan tidak tepat

waktu.

Berdasarkan latar belakang mengenai tuntutan peran yang dijalankan oleh

aparatur Kemenag Provinsi Riau secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
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maka diperlukan kajian yang lebih dalam tentang “Kinerja Pegawai Kantor

Kementerian Agama Provinsi Riau Ditinjau dari Jenis Kelamin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan

masalah yaitu apakah ada perbedaan kinerja pegawai Kantor Kementerian Agama

Provinsi Riau ditinjau dari jenis kelamin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja pegawai

Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau ditinjau dari jenis kelamin pegawai.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai

kajian variabel relatif sama yakni mengenai kinerja ditinjau dari karakteristik jenis

kelamin. Penelitian Amriyati, Sumarni dan Sutoto (2003) mengenai kinerja

perawat ditinjau dari lingkungan kerja dan karakteristik individu. Penelitian

tersebut terdiri dari satu variabel terikat yaitu kinerja dan dua variabel bebas yaitu

karakteristik biografik perawat dan lingkungan kerja perawat. Hasil penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja

perawat dengan lingkungan kerja dengan karakteristik individunya adalah

pendidikan. Subjek yang dijadikan sampel adalah perawat Instalasi Rawat Inap

Rumahsakit Umum Banyumas yang berjumlah 80 orang. Terdapat perbedaan

dimana variabel bebas yang diukur pada penelitian tersebut dua buah yaitu
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lingkungan kerja dan karakteristik individu mencakup umur, jenis kelamin, status

perkawinan, kepegawaian, pendidikan, senioritas dan unit kerja, sedangkan pada

penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel bebas yaitu karakteristik jenis

kelamin.

Arifa Khairunnisa (2012) meneliti tentang pengaruh gender dan gaya

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Terdapat beberapa

perbedaan diantaranya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

tersebut adalah deskriptif (kualitatif) verifikatif (kuantitatif), sedangkan pada

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif. Pada penelitian

Khairunnisa teknik sampling menggunakan teknik sensus, sedangkan penelitian

ini menggunakan sampel populasi.

Penelitian senada oleh Sujatmoko (2011) tentang analisis perbedaan kinerja

antara auditor pria dan auditor wanita pada kantor akuntan publik. Penelitian

tersebut mengukur aspek kinerja mencakup komitmen organisasional, komitmen

profesional, motivasi, kesempatan kerja, dan kepuasan kerja. Sedangkan pada

penelitian ini mengukur kinerja mencakup kuantitas, kualitas, penggunaan waktu,

dan kerja sama dengan orang lain. Sama-sama didistribusikan melalui kuesioner,

namun penelitian tersebut menggunakan metode survey. Menggunakan analisis

data yang berbeda yaitu uji statistik Paired-Sample t Test, sedangkan pada

penelitian ini menggunakan uji Independent t-Test.

Penelitian oleh Famera Hanani (2010) membahas tentang pengaruh gender

dewan komisaris, gender dewan direksi, dan kepemilikan manajerial terhadap

kinerja perusahaan, sedangkan pada penelitian ini kinerja oleh pegawai Kemenag
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ditinjau dari jenis kelamin. Metode yang digunakan dalam analisis data berbeda,

dimana penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda

sedangkan penelitian ini menggunakan metode uji Independen t-tes.

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dibuat

oleh penulis mengenai kinerja pegawai ditinjau dari jenis kelamin memiliki

perbedaan dengan penelitian pendahulu. Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah

variabel, skala penelitian, teknik skoring, teknik sampling dan teknik pengolahan

data.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perspektif

kajian psikologi organisasi dalam memahami perbedaan kinerja pegawai

Kementerian Agama Provinsi Riau ditinjau dari jenis kelamin pegawai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi

pihak Kementerian Agama Provinsi Riau untuk lebih memperhatikan aspek

jenis kelamin pegawai dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya

manusia di kantor Kemenag Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan yang

baik pada masyarakat.


