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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam organisasi. 

Organisasi di buat berdasarkan berbagai macam visi untuk kepentingan 

manusia dan dalam pelaksanaannya dikelola dan diurus oleh manusia. 

Tuntutan akan pengembangan Sumber Daya Manusia yang semakin 

berkualitas didorong oleh kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya 

yang cenderung membutuhkan profesionalisme dan kualitas Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki oleh organisasi. Berdasarkan tuntutan akan hal 

tersebut, maka organisasi harus mampu menjaga faktor-faktor yang dapat 

mendorong terciptanya kinerja karyawan yang optimal. Diantaranya budaya 

organisasi yang kondusif serta motivasi karyawan yang tinggi. 

Budaya organisasi merupakan faktor yang menentukan karakteristik 

suatu organisasi.Kajian tentang budaya organisasi memiliki nilai signifikan 

dalam meneliti kinerja sebuah organisasi.Kajian budaya organisasi 

menunjukkan bagaimana suatu budaya berkembang di dalam organisasi, serta 

terinternalisasi di dalam perilaku para anggota organisasi, dan memiliki 

hubungan dengan kinerja keseluruhan organisasi termaksud. Budaya 

organisasi satu dengan organisasi yang lain relatif berbeda, bergantung pada 

karakteristik organisasi perusahaan. Dalam hal ini, organisasi profit memiliki 

perbedaan budaya dengan organisasi non profit atau, organisasi pemerintah 

1 



2 

 

berbeda budayanya dengan organisasi swasta (Bahri, 2010) Contoh dari 

budaya organisasi ini adalah organisasi ketentaraan, dalam mana setiap jam 

07.00 WIB para anggotanya organisasi melakukan apel pagi. Ini merupakan 

“budaya” di dalam suatu organisasi dan jika ada anggota yang tidak ikut apel 

atau terlambat, sanksi-sanksi tertentu akan tertimpa kepadanya, dan tidak 

satupun anggota organisasi yang akan memprotesnya. Demikian pula atribut 

seperti seragam, topi upacara, ataupun susunan acara melekat pada “ritual” 

tersebut. Budaya seperti organisasi ketentaraan tentunya berbeda dengan 

organisasi lain, misalnya organisasi para seniman.  

Sesuai tujuan Nasional sebagai mana tercantum dalam pembukaan 

Undang-undang dasar 1945, untuk melindungi bangsa Indonesia, dan untuk 

memajukan kesejahterakan umum, mencerdaskan, kehidupan bangsa, serta 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka untuk mencapai tujuan nasional 

tersebut, pegawai negeri sipil (PNS) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. Pegawai negeri sipil yang diharapkan dalam 

upaya perjuangan mencapai suatu tujuan nasional tersebut adalah pegawai 

negeri sipil yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan kepada pancasila, 

Undang-undang dasar 1945 dan negara kesatuan republik indonesia. 

Disamping itu, pegawai negeri sipil harus mempunyai sikap yang 

professional, berbudi pekerti luhur, berdayaguna, berhasilguna, sadar akan 
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tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, dan abdi 

negara dalam negara kesatuan Rebuplik Indonesia. 

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1999, disebutkan bahwa, 

pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai pegawai negara yang bertugas 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, 

adil dan merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan 

pembangunan. Dan dalam pasal 31 disebutkan bahwa, untuk mencapai daya 

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan pegawai negeri 

sipil (PNS) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu keahlian, kemampuan, 

dan keterampilan. 

Menyadari akan pentingnya pendidikan dan pelatihan (Diklat), untuk itu 

diperlukan upaya-upaya pemerintah secara terus menerus dalam 

meningkatkan pembinaan dan pengembangan program pendidikan dan 

pelatihan (Diklat), sebab diklat itu sendiri pada hakekatnya adalah “proses 

tranpormasi kualitas sumber daya manusia pegawai” yang menyentuh empat 

dimensi utama, dan dimensi phisikal yang terarah pada perubahan-perubahan 

mutu dari keempat dimensi sumber daya pegawai pemerintahan. 

Pegawai negeri sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur 

Negara, mempunyai peran yang sangat menentuhkan.Keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tidak lepas dari peranan 

pegawai negeri sipil dalam meningkatkan roda pemerintahan dan 
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pembangunan. Untuk itu, pegawai negeri sipil harus mempunyai dasar 

pengetahuan yang konseptual tentang apa yang akan dilakukan tugasnya, latar 

belakang tugasnya, latar belakang pekerjaannya, keterampilan dan hasil-hasil 

yang akan dicapai dalam melaksanakan tugasnya.Pengembangan Sumber 

Daya Manusia untuk semakin berkualitas diantaranya dapat ditingkatkan 

dengan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mensinergikan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja SDM. Kompetensi 

Sumber daya manusia ditingkatkan dengan program diklat sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan 

tugas yang dilakukan pada kantor BKD Jepara dapat dikatakan baik namun 

belum sepenuhnya optimal. Indikasi ini terlihat masih terdapat pegawai dalam 

melakukan tugas dan kewajiban sering kurang sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat. Mereka sering tidak masuk kerja, jarang ditempat dan susah 

ditemui. Contohnya saja adanya pegawai yang tidak bekerja pada saat jam 

kerja atau memanfaatkan waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain di luar 

pekerjaannya. Hal ini akan berakibat tidak baik bagi organisasi, karena 

pekerjaan menjadi sering terbengkalai. Ini diakibatkan oleh apresiasi terhadap 

kinerja pegawai kurang diperhatikan. Jadi keinginan memotivasi diri setiap 

individu pegawai rendah, karena pada akhirnya kerja bagus atau biasa saja 

kompensasi yang diberikan sama. Inilah yang membuat kinerja pegawai 
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pemerintahan rendah, tidak secara total memberikan pengabdian diri pada 

organisasi.  

1.2. RuangLingkup Penelitian 

Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka 

perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu: 

1. Objek penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Jepara. 

2. Variabel yang ditentukan adalah pendidikan dan pelatihan, budaya 

organisasi, motivasi dan kinerja pegawai. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas,masalah penelitian yang muncul adalah “Bagaimana model 

peningkatan kinerja SDMmelaluipendidikan dan Pelatihan (Diklat), budaya 

organisasi dan motivasi” Pertanyaan penelitian (research question) yang 

muncul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terhadap 

kinerja? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja? 

4. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan (Diklat), budaya 

organisasi dan motivasi terhadap kinerja? 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) terhadap kinerja 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi terhadap 

kinerja 

4. Menganalisis pengaruh diklat, budaya organisasi dan motivasi 

terhadap kinerja. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

1. Dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan mengenai efektifitas strategi meningkatkan kinerja 

SDM melalui peningkatan kompetensi SDM dengan program 

diklat danpeningkatan motivasi.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan atau bahan referensi untuk dikembangkan dengan 

variabel-variabel yang berbeda.  

b. Manfaat praktis 

1. Dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi pimpinan dalam 

rangka menyusun strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan 

kinerja SDM.  

2. diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dalam upaya peningkatan kinerja.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran secara garis besar isi 

penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, moto, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstraksi, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi mengenai landasan teori, hasil penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi tentang variabel penelitian, jenis dan sumberdata, 

populasi, sampel dan teori pengambilan sampel, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

deskripsi responden, deskripsi variabel, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 

 


