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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Memasuki era global saat ini seluruh negara di seluruh dunia mendapati 

masalah yang semakin banyak serta solusi yang harus digunakannya yang bervariasi, 

terutama pada dunia kerja saat ini. Persaingan global dalam dunia kerja terutama pada 

organisasi-organisasi saat ini harus mampu bersaing dengan memperhatikan sumber 

daya manusia yang berkompeten. 

Organisasi-organisasi di Indonesia semakin selektif merekrut para pegawai 

untuk memperoleh hasil yang optimal, sumber daya yang kompeten dipilih agar dapat 

bersaing maupun bekerja dengan baik dan benar. Kinerja pegawai menjadi hal yang 

dapat mempengaruhi seberapa besar tercapainya target suatu organisasi. 

Kinerja pegawai menurut Suwatno dan Priansa (2011, hlm. 169) mengatakan 

bahwa “Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta 

perilaku dan tindakannya.” 

Selain itu, menurut Arianty (2014, hlm. 147) mengemukakan bahwa " kinerja 

karyawan adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.” 

Berdasarkan definisi kinerja menurut ahli di atas dapat dimengerti bahwa 

kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang melalui perilaku atau 

tindakan. Sebagaimana disebutkan kinerja pagawai adalah hal yang dapat mendukung 

berjalannya tugas organisasi dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam hal ini tentu diperlukan beberapa usaha untuk dapat menjamin 

kinerja pegawai disuatu organisasi dapat berjalan dengan baik. 
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Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin 

oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada walikota 

melalui sekretaris daerah. Dinas pendidikan mempuannyai tugas melaksanakan unsur 

pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan perpustakaan. pendidikan mempunyai 

tugas penting yang harus dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin untuk 

memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan 

sumber daya manusia atau dalam hal ini pegawai yang berkompeten karena hidup 

matinya suatu instansi pemerintah semata mata tergantung pada manusia.  

Salah satu instansi dinas pendidikan daerah adalah Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi. Dinas Pendidikan Kota Cimahi (http://disdik.cimahikota.go.id/). mempunyai 

misi sebagai berikut :  

1. Meningkatkan system dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang 

maju, 

2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis kekeluargaan dan 

masyarakat, 

3. Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau 

untuk semua, 

4. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi,  

5. Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan 

IPTEK, 

6. Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat. 

Sejalan dengan misi Dinas Pendidikan Kota Cimahi, maka untuk menunjang 

tercapainya tugas yang diemban, maka perlu peran serta didalamnya agar tujuan 

instansi pemerintahan ini tercapai. Maka dari itu, perlunya  peningkatan kinerja 

pegawai agar dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Untuk tercapainya tujuan 

tersebut, maka perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi 

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi saat ini, kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi belum dapat dikatakan optimal. 

Berdasarkan pada penelitian yang penulis amati di lapangan dan  hasil dari 

wawancara oleh bapak Bambang Roni dari salah satu staf biro kepegawaian yang 

http://disdik.cimahikota.go.id/
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berhubungan dengan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi terdapat 

beberapa data tingkat kesemangatan dalam bekerja dan pengukuran  pada Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) dari bulan Januari hingga Juni tahun 2017, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

Kriteria 

Skor 

Penilaian 

Nilai SKP 

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

0-50  5 4,3 6 5,1 4 3,4 4 3,4 5 4,3 11 9.4 

51-60  1 0,8 1  0,8 1 0,8 0 0 0 0 5 4,3 

61-75  47 40,2 49 41,9 43 36,8 50 42,7 46 39,3 40 34,2 

76-90  59 50,4 58 49,6 63 53,9 60 51,3 65 55,6 60 51,3 

91-100  5 4,3 3 2,6 6 5,1 3 2,6 1 0,8 1 0,8 

Jumlah 

Pegawai 
117  100  117  100 117 100 117 100 117 100 117 100 

Sumber: Daftar Nominatif Penilaian Prestasi  Kerja PNS 2017 di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi  
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Gambar 1.1 

Diagram  Sasaran Kinerja PNS Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

Dilihat dari tabel 1 menunjukan tingkat pencapaian kinerja pada bulan 

Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni terjadi secara fluktuatif. Pada bulan Januari 

yang mendapat penilaian pada angka 0-50 hanya 5 orang, sedangkan pada 

bulanFebruari terdapat 6 orang, pada bulan Maret terdapat 4 orang, pada bulan April 

terdapat 4 orang, pada bulan Mei terdapat 5 orang dan pada bulan Juni terdapat 

11orang. Pada bulan Januari yang mendapat penilaian pada angka 51-60 hanya 1 

orang, sedangkan pada bulan Februari terdapat 1 orang, pada bulan Maret terdapat 1 

orang, pada bulan April tidak terdapat, pada bulan Mei tidak terdapat dan pada bulan 

Juni terdapat 5 orang. Pada bulan Januari yang mendapat penilaian pada angka 61-75 

hanya 47 orang, sedangkan pada bulan Februari terdapat 49 orang, pada bulan Maret 

terdapat 43 orang, pada bulan April terdapat 50 orang, pada bulan Mei terdapat 46 

orang dan pada bulan Juni terdapat 40 orang. Pada bulan Januari yang mendapat 

penilaian pada angka 76-90 hanya 59 orang, sedangkan pada bulan Februari terdapat 

58 orang, pada bulan Maret terdapat 63 orang, pada bulan April terdapat 60 orang, 

pada bulan Mei terdapat 65 orang dan pada bulan Juni terdapat 60 orang. Pada bulan 

Januari yang mendapat penilaian pada angka 91-100 hanya 5 orang, sedangkan pada 

bulan Februari terdapat 3 orang, pada bulan Maret terdapat 6 orang, pada bulan April 

terdapat 3 orang, pada bulan Mei terdapat 1 orang dan pada bulan Juni terdapat 1 

orang. 

Dari hasil pencapaian kinerja karyawan yang dijelaskan di atas masih terdapat 

beberapa pegawai yang pencapaian kinerjanya masih kurang. Naik turunnya 

persentase yang dihasilkan menjadi bukti bahwa kinerja di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi masih mengalami kesulitan. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor yang 

salah satu faktornya pegawai tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Oleh sebab itu 
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rangsangan/pemenuhan rasa puas karyawan menjadi sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja ke arah yang positif.  

Maka dari itu masih belum dikatakan sesuai dengan harapan standar yang ada 

pada prestasi kerja yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1.2  

Standar Nilai Prestasi Kerja 

Kriteria Nilai Keterangan 

91 – 100 Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di 

atas standar yang ditentukan dan lain-lain. 

76 – 90 Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada 

kesalahan besasr, revisi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan dan lain-lain. 

61 – 75 Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak 

ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang 

ditentukan, dan lain-lain. 

51 – 60 Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, 

revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan 

lain-lain. 

50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada 

kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar 

yang ditentukan dan lain-lain. 

Sumber: Badan Kepegawaian Nasional 

Tinggi rendahnya angka penurunan nilai tidak dipengaruhi oleh tingkat 

kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Tingkat baik buruknya kinerja pegawai 
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(jenis dan jumlah kesalahan) dianalisis dari nilai yang diperoleh, dimana setiap 

tingkatan nilai memiliki kriteria tersendiri seperti tertuang di tabel 1. Selain itu pula 

saya mendapatkan data absensi pegawai sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 1.3 

Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai Dinas Pendidikan Kota Cimahi Bulan 

Januari-Februari 

Bulan 

Target 

Kehadiran 

(%) 

Realisasi 

Kehadiran 

(%) 

Realisasi 

Ketidakhadiran 

(%) 

Keterangan 

Januari 100 90,02 9,98 - 

Februari 100 83,26 16,74 Naik 6,76 

Maret 100 89,79 10,21 Turun 3,47 

April 100 89,66 10,34 Naik 0,13 

Mei 100 85,63 14,37 Turun 4,03 

Juni   100 90,07 9.93 Naik 4,44 

Sumber: Daftar Hadir 2017 Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa adanya peningkatan dan penurunan pada 

tingkat ketidakhadiran pegawai pada setiap bulannya. Dan dari tabel di atas juga 

dapat menunjukan kurang optimalnya kinerja, kedisiplinan dan budaya organisasi 

dari para pegawai. Jika keadaan ini dibiarkan terus menerus dikhawatirkan kinerja 

organisasi akan menurun yang mengakibatkan pula pada penurunan produktivitas 

perusahaan secara keseluruhan. 
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Dan menurut ketua DPRD kota Cimahi, Ahmad Gunawan 

(http://jabar.tribunnews.com/) pada tanggal 2 Januari 2017, menyebutkan bahwa rotasi 

mutasi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Sabtu 31 desember 

2016, dinilai tidak sesuai ketentuan. Menurut Ahmad, dalam rotasi dan mutasi 

tersebut ada beberapa aparatur sipil negara (ASN) mendapat promosi terlalu tinggi. 

Berdasarkan pemaparan data di atas masih ada masalah pada tingkat kinerja 

pegawai. Sehingga penulis mengambil masalah yang mengenai kinerja pegawai yang 

perlu didongkrak agar terjadi kenaikan prestasi kerja yang signifikan. Oleh sebab itu 

penulis mengangkat judul penelitian: 

“Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di 

Dinas Pendidikan Kota Cimahi’. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Fokus penelitian ini mengenai kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa 

factor. Menurut Rivai & Basri (2005, hlm. 16-17) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai antara lain disiplin kerja, lingkungan kerja dan budaya organisasi. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di atas maka 

diperlukan pendekatan yang dapat memberikan dampak yang positif, pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan teori perilaku organisasi. 

Teori perilaku organisasi terdapat beberapa aspek salah satunya adalah budaya 

organisasi dan disiplin kerja. Budaya Organisasi dan disiplin kerja dapat 

mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Maka dari itu budaya organisasi dan 

disiplin kerja diyakini berperan penting dalam peningkatan kinerja pegawai golongan 

III di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

http://jabar.tribunnews.com/
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Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran budaya organisasi di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi? 

2. Bagaimana gambaran tingkat disiplin kerja di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi? 

3. Bagaimana gambaran tingkat kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi? 

4. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi? 

5. Adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi? 

6. Adakah pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Pendidikan Kota Cimahi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Secara umum, maksud diadakannya penelitian ini berdasarkan identifikasi 

masalah diatas yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan melaksanakan kajian 

ilmiah mengenai perilaku organisasi dan melakukan analisis mengenai pengaruh 

budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan 

Kota Cimahi. Kemudian secara khusus, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui: 

1. Gambaran budaya organisasi di Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

2. Gambaran tingkat disiplin kerja  di Dinas Pendidikan Kota Cimahi 

3. Gambaran tingkat kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Cimahi 
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4. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan 

Kota Cimahi 

5. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi 

6. Pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan 

yang berguna baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktis. 

 

1. Manfaat Teoritik 

Secara Teoritik hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi ilmu manajemen perkantoran terutama dalam 

kajian prilaku organisasi maupun sumber daya manusia serta menjadi 

bahan kajian untuk mengkaji berbagai macam teori yang telah 

terakumulasi sehingga dapat menciptakan kembali kajian ilmiah yang 

lebih produktif. 

2. Kegunaan Empirik 

Secara Empirik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi. Pihak-pihak lain dapat mengkaji dari setiap permasalahan yang 

ada untuk dapat melakukan perbaikan kedepannya. 

 


