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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Bangka 

Belitung merupakan salah satu lembaga di bawah Direktorat Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang telah mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2000 dalam layanan informasi. ISO 9001:2000 diharapkan dapat 

membantu LPMP Kepulauan Bangka Belitung mendisain sistem manajemen mutu 

untuk meningkatkan mutu informasi secara kontinyu. Setelah sertifikat ISO 

9001:2000 diperoleh, baru disadari bahwa implementasi prosedur kerja ISO 

9001:2000 tidak mudah dan menuntut setiap pegawai untuk bekerja ekstra keras 

serta memberikan perhatian khusus. Kondisi ini memudarkan dua komponen 

penting dalam implementasi ISO 9001:2000 dan mutu informasi yaitu komitmen 

dan pemberdayaan pegawai. 

Ada kecenderungan inisiatif LPMP Kepulauan Bangka Belitung untuk 

meraih ISO 9001:2000 bukan sepenuhnya diilhami dari keinginan LPMP 

Kepulauan Bangka Belitung saja tapi juga karena himbauan Direktorat 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke setiap unit tugas di 

bawahnya untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Permasalahan baru timbul 

setelah LPMP Kepulauan Bangka Belitung memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, 

staf LPMP Kepulauan Bangka Belitung yang belum terbiasa dengan prosedur 

kerja baru merasa sulit memahami dan mengimplementasikan pedoman mutu dan 

prosedur operasional standar yang didisain menggunakan ISO 9001:2000 dalam 
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pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya, perlahan-lahan tapi pasti, komitmen 

terhadap pelaksanaan, pengembangan dan perbaikan prosedur ISO 9001:2000 

ditinggalkan. 

  Kurangnya inisiatif pihak-pihak terkait untuk memberdayakan pegawai 

membuat pegawai semakin jarang diberdayakan dalam pengambilan keputusan 

mengenai pengembangan dan perbaikan sistem kerja. Pembahasan mengenai 

sejauh mana implementasi prosedur kerja yang seharusnya dilakukan secara 

reguler sangat jarang sekali dilakukan dan biasanya mengendap di top level 

management dan tim pengembang sistem manajemen mutu saja. Hal ini 

melunturkan kesadaran dari semua pihak untuk saling bahu-membahu 

melaksanakan prosedur kerja ISO 9001:2000 sehingga kebijakan mutu yang telah 

disusun terabaikan.  

Komitmen dan inisiatif untuk memberdayakan pegawai merupakan landasan 

utama proses penyediaan layanan informasi yang bermutu dimana sirkulasi 

informasi harus benar-benar dipelihara dan dipastikan berjalan dengan baik sesuai 

dengan standar yang telah disepakati. Hubungan yang baik dengan pengguna 

layanan informasi, baik internal maupun eksternal seharusnya dijaga untuk 

memastikan kepuasan pengguna dan seyogyanya mampu untuk memberdayakan 

sumber-sumber yang ada termasuk pengguna itu sendiri. Selain itu, kontribusi dari 

tiap-tiap faktor yang mendukung peningkatan mutu pada semua lini manajemen 

baik input, proses dan output, sudah seharusnya tetap dipelihara dengan baik agar 

kepuasan pengguna layanan dan semua pihak yang telah bekerja keras 

melaksanakan tugasnya dengan baik dapat terpenuhi. 
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  Kondisi tersebut jika dibiarkan berlarut-larut dapat menggerogoti kinerja 

LPMP Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan, karena terkesan komitmen 

yang telah disepakati bersama dapat diabaikan begitu saja. Biaya yang telah 

dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 LPMP Kepulauan 

Bangka Belitung terbuang tanpa hasil yang signifikan dalam peningkatan mutu 

layanan informasi. Semua yang telah dipelajari dan dirumuskan dalam pedoman 

mutu dan prosedur operasi standar akan terbuang sia-sia tanpa tindak lanjut yang 

berarti untuk memberdayakan sumberdaya yang ada dalam rangka peningkatan 

mutu informasi. 

   

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

  Salah satu faktor yang menyebabkan LPMP Kepulauan Bangka Belitung 

kurang peka terhadap perubahan dari sistem yang lama ke sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2000 dalam layanan informasi adalah rendahnya komitmen dan 

pemberdayaan pegawai LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Energi yang telah 

terkuras untuk mengembangkan sistem yang baru menjadi sia-sia karena sistem 

ISO 9001:2000 yang seharusnya menjadi budaya kerja, hanya merupakan 

formalitas untuk mendapatkan sertifikat. ISO saja 

  Pertama kali ISO 9001:2000 diperkenalkan pada pegawai LPMP Kepulauan 

Bangka Belitung, dibentuklah sebuah tim yang terdiri atas perwakilan dari unit-

unit kerja yang ada. Mereka sangat antusias bekerja menyiapkan segala hal yang 

dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2000. Karena administrasi 

ISO 9001:2000 sangat berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh setiap unit-unit 
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kerja, maka tugas mendokumentasikan dan menggambarkan alur kerja pada setiap 

unit kerja turut melibatkan semua pegawai. Setiap orang diberdayakan untuk 

memberikan masukan pada tim dan mereka diberikan tanggung jawab untuk 

mendokumentasikan dan menggambarkan pekerjaan yang telah mereka 

laksanakan sehari-hari. Selain itu, untuk memperkaya wawasan tentang 

implementasi ISO 9001:2000 disediakan pakar yang membimbing anggota tim 

dalam menyusun administrasi ISO 9001:2000 dan sebagian anggota tim juga 

diberikan training untuk kemudian mendiseminasikan apa yang telah mereka 

peroleh pada pegawai yang lain. 

  Permasalahan mulai timbul saat sertifikat ISO 9001:2000 telah didapat oleh 

LPMP Kepulauan Bangka Belitung, komitmen untuk melaksanakan dan 

memperbaiki sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 sama sekali belum 

ditunjukkan oleh semua pegawai. Sehingga mereka merasa terbebani oleh aturan-

aturan administrasi ISO 9001:2000 yang mereka buat sendiri. Mereka belum 

memahami konsekwensi yang harus mereka hadapi setelah mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2000 dan belum konsisten untuk mendokumentasikan aktifitas mereka 

setiap hari. Lama kelamaan, tertib administrasi ISO 9001:2000 yang seharusnya 

menjadi budaya kerja perlahan-lahan diterlantarkan, dibiarkan menumpuk dan 

baru dikerjakan saat audit internal dan eksternal berlangsung. Keadaan ini 

diperparah dengan sistem audit yang hanya memeriksa keberadaan dokumen saja 

sehingga tidak merekam apa yang sebenarnya terjadi.  

  Dengan kondisi yang ada, seharusnya ada upaya-upaya dari pihak terkait 

untuk menumbuhkan motivasi dan komitmen kerja pegawai dengan 
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memberdayakan mereka kembali dalam melaksanakan dan memperbaiki sistem 

kerja berlandaskan sistem ISO 9001:2000 yang telah dibangun sebelumnya. Harus 

ditegaskan dan diyakinkan kembali bahwa melaksanakan dan mempertahankan 

ISO 9001:2000 lebih penting daripada mendapatkannya dan kemudian 

menindaklanjuti dengan menyediakan bantuan moriil dan materill yang 

dibutuhkan oleh semua pihak seperti saat pertama kali ISO 9001:2000 

diperkenalkan. Ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut 

bukan lagi menjadi prioritas kerja dan cenderung memudar. Dan oleh karena 

upaya-upaya tersebut masih terbatas dan belum mampu menstimulasi pegawai 

untuk kembali pada budaya kerja continuous improvement, maka seiring dengan 

waktu sistem manajemen ISO 9001:2000 menjadi usang ditelan oleh waktu. 

  Oleh karena itulah, permasalahan yang ada tidak mungkin dibiarkan begitu 

saja, karena dapat mempengaruhi kredibilitas mutu informasi yang menjadi 

unggulan LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini sangat 

mendesak untuk dilakukan mengingat pentingnya peran layanan data dan 

informasi yang bermutu dalam mensukseskan pendidikan nasional. 

 

C.  RUMUSAN MASALAH 

  Dengan ruang lingkup permasalahan penelitian yang sangat luas, perlu 

dibuat batasan-batasan agar penelitian ini lebih efektif dan valid, agar hasil studi 

dari penelitian ini dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Fokus masalah dalam 

penelitian ini ada pada kontribusi apa yang dapat diberikan komitmen dan 

pemberdayaan  pegawai kepada mutu informasi. Apakah negatif atau positif? Atau 
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tidak ada sama sekali? Pemilihan fokus permasalahan tersebut disesuikan dengan 

judul penelitian yang akan diteliti yaitu “kontribusi komitmen dan pemberdayaan 

pegawai terhadap mutu informasi”.  

  Secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara jelas dan akurat mengenai: 

1. Bagaimana gambaran umum komitmen pegawai? 

2. Bagaimana gambaran umum pemberdayaan pegawai? 

3. Bagaimana gambaran umum mutu informasi? 

4. Seberapa besar kontribusi komitmen pegawai terhadap mutu informasi? 

5. Seberapa besar kontribusi pemberdayaan pegawai terhadap mutu informasi? 

6. Seberapa besar kontribusi komitmen pegawai dan pemberdayaan pegawai 

terhadap mutu informasi? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan penelitian merupakan rumusan hasil yang akan diperoleh setelah 

penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian terdiri atas tujuan umum yang 

menggambarkan secara singkat apa saja yang ingin diperoleh dari penelitian ini 

dan tujuan khusus yang berisi rincian dari tujuan umum yang lebih spesifik. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meneliti dan memaparkan kondisi 

mutu informasi di LPMP Kepulauan Bangka Belitung serta mengetahui besarnya 

kontribusi yang diberikan oleh komitmen dan pemberdayaan pegawai kepada 

mutu informasi baik secara individu  ataupun secara bersama-sama. 
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2. Tujuan Khusus 

Beberapa tujuan khusus yang ingin secara spesifik peneliti capai setelah 

penelitian ini berakhir antara lain adalah: 

a. Menjelaskan gambaran umum komitmen pegawai, 

b. Menjelaskan gambaran umum pemberdayaan pegawai, 

c. Menjelaskan gambaran umum mutu informasi, 

d. Menganalisis kontribusi komitmen pegawai terhadap mutu informasi. 

e. Menganalisis kontribusi pemberdayaan pegawai terhadap mutu informasi. 

f. Menganalisis kontribusi komitmen pegawai dan pemberdayaan pegawai 

terhadap mutu informasi  

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dipilah menjadi dua kategori, yaitu manfaat akademis 

dan manfaat praktis. Manfaat akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari 

penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan 

serta dunia akademis. Sedangkan Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi 

praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian, 

baik individu, kelompok, maupun organisasi. 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang didapat dari penelitian ini adalah: 

a. Dapat menjadi sumbangan ilmu tentang perkembangan prinsip-prinsip 

komitmen kerja pegawai. 

b. Dapat menjadi sumbangan pengetahuan tentang teori-teori pemberdayaan 
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pegawai yang terkini. 

c. Dapat menjadi sumbangan wawasan tentang layanan informasi yang 

bermutu. 

d. Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang 

kajian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Secara umum manfaat praktis yang diperoleh dari studi ini adalah dapat 

menumbuhkan kembali inisiatif manajemen untuk memberdayakan pegawai dan 

meningkatkan komitmen semua pihak pada unit-unit kerja di lingkungan LPMP 

Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan dan terus memperbaiki budaya 

kerja organisasi yang berlandaskan  ISO 9001:2000 dalam rangka meningkatkan 

mutu layanan informasi. Secara spesifik manfaat-manfaat tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi manajemen LPMP Kepulauan 

Bangka Belitung dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan 

komitmen dan pemberdaya pegawai serta mutu informasi. 

b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran  untuk LPMP Kepulauan Bangka 

Belitung dalam pengambilan keputusan yang terkait  dengan pelaksanaan 

dan perbaikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 dengan 

mempertimbangkan aspek komitmen dan pemberdayaan pegawai. 

c. Agar semua pihak yang telah bekerja keras menyusun sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2000 tergugah untuk kembali terus berupaya melaksanakan 

dan mengembangkan sistem manajemen mutu yang telah disusun 
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sebelumnya.  

d. Supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

performance mutu informasi yang sedang berjalan sehingga dapat 

membantu unit-unit kerja di LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam 

menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam meningkatkan 

kepuasan pengguna layanan informasi. 

 

F. ASUMSI  

Penelitian ini didasari atas beberapa asumsi sebagai berikut: 

1.  Komitmen dan pemberdayaan pegawai merupakan faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan 

budaya continuous improvement. 

2.  Komitmen dan pemberdayaan pegawai satu dengan yang lain saling terkait 

dan secara bersamaan membangun kondisi yang harmonis dalam rangka 

meningkatkan mutu secara keseluruhan.  

3.  Komitmen yang didasari kepentingan bersama membimbing pegawai untuk 

terus memperbaiki kualitas kerja, yang selanjutnya akan meningkatkan mutu 

kerja di semua lini. 

4.  Peningkatan mutu informasi mustahil dicapai tanpa memberdayakan 

sumberdaya yang ada termasuk sumberdaya manusia untuk secara aktif 

memberikan baik tenaga maupun pikiran. 

5.  Rendahnya komitmen dan pemberdayaan pegawai akan melemahkan kinerja 

pegawai yang pada akhirnya akan menghambat peningkatan mutu 
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informasi. 

6.  Kurangnya perhatian untuk memberdayakan pegawai akan melemahkan 

komitmen pegawai yang selanjutnya menggerogoti budaya kerja continuous 

improvement yang merupakan komponen penting dalam penyediaan layanan 

informasi yang bermutu.  

 

G.  HIPOTESIS 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

Melalui penelitian ilmiah, hipotesis diuji kebenarannya hingga diperoleh hasil 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Terdapat kontribusi yang positif dari komitmen pegawai terhadap mutu 

informasi di LPMP Kepulauan Bangka Belitung 

2. Terdapat kontribusi yang positif dari pemberdayaan pegawai terhadap mutu 

informasi di LPMP Kepulauan Bangka Belitung 

3. Terdapat kontribusi yang positif dari komitmen pegawai dan pemberdayaan 

pegawai terhadap mutu informasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

H. METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

Pendekatan kuantitatif digunakan karena pendekatan ini menekankan pada 

prosedur yang ketat dalam menentukan variabel-variabel penelitiannya. 
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Penggunaan pendekatan kuantitatif, membuat peneliti harus mengikuti suatu pola 

linear yang terjadi dalam tahap-tahap penelitian sehingga peneliti harus 

melakukan tahap demi tahap yang ada di dalam suatu proses penelitian. Selain itu 

pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena waktu penelitian dengan 

menggunakan pendekatan lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan 

kualitatif. 

Teknik pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif menggunakan 

kuisioner yang telah terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk 

kemudian disebarkan dan diisi oleh responden. Instrumen yang telah diisi 

kemudian dikumpulkan, diberi skor dan dianalisis menggunakan uji statistik 

regresi berganda untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel.  

 

I.  LOKASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi 

ini dipilih karena telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000 dalam layanan 

informasi.  Responden dalam penelitian ini adalah 60 (enam puluh) orang pegawai 

di LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Ke enam puluh orang responden ini dipilih 

karena merupakan populasi penelitian. 


