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BAB I 

PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya merupakan asset yang sangat 

penting bagi setiap organisasi, karena peranannya sangat menentukan berhasil 

tidaknya organisasi dalam mencapai tujuanya. Selain itu keberhasilan suatu 

organisasi juga dapat dilihat dari kinerja sumber daya manusia, sehingga kualitas 

harus dibina terus menerus. Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan 

untuk meningkatkan skill dalam melakukan berbagai kegiatan dalam masyarakat 

dimana pembinaan sumber daya manusia terkait erat dengan usaha peningkatan 

taraf hidup. 

Untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan perilaku organisasi perlu 

memberikan nilai tambah, pembinaan dan memotivasi pegawai karena 

didalamnya tecakup perubahan dan perombakan sikap, mental pegawai yang 

sudah ada dan membudaya sejak kecil. Oleh karena itu pemberian nilai tambah 

harus dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu dorongan dalam 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tuntutan organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat 

dilihat dari kualitas kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi tersebut 

ditentukan beberapa faktor antara lain kinerja (Performance) dari pegawainya. 

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya  kerjasama tim, 

kemampuan kerja, kepuasan kerja, tingkat disiplin pegawai, pola pembinaan karir, 

diklat, budaya organisasi dan lain-lain. Menurunnya kinerja pegawai pada 

akhirnya akan menghambat tercapai peningkatan kinerja organisasi dalam upaya 

mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.  

Dengan demikian kinerja (performance) merupakan faktor kunci bagi setiap 

individu dan organisasi dalam pencapaian produktifitasnya. Kinerja adalah suatu 

hasil dimana orang, sumber-sumber yang ada di lingkungan kerja tertentu secara 

bersamaan membawa hasil akhir yang didasarkan tingkat mutu dan standar yang 

telah ditetapkan. Kinerja  pegawai tidak terlepas dari rangsangan maupun 

dorongan dari diri pegawai itu sendiri maupun dari pihak eksternal, untuk dapat 
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menghasilkan kinerja yang  memuaskan bagi semua pihak sesuai target yang 

diharapkan ada baiknya lembaga mampu memberikan kompensasi berupa 

tunjangan kinerja yang memuaskan bagi para pegawainya. 

Masalah kinerja Pegawai Negeri Sipil belum optimal, faktor yang 

menyebabkan belum optimal karena pihak internal adalah dari pegawai itu sendiri 

dan kemampuan kerja pegawai.  Dari pihak esternal yaitu kerjasama tim, dan 

kepuasaan kerja. 

Berdasar uraian diatas lebih tepatnya   Back to basic management sangat 

perlu dalam menghadapi  pengaruh globalisasi. Organisasi harus mampu memiliki 

SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan zaman, untuk itu 

diperlukan perencanaan, analisis pekerjaan, rekrutmen, pelatihan dan lain-lain 

yang relevan dengan kebutuhan saat ini, serta organisasi harus memperhatikan 

keperluan akan adanya kemampuan kerja sebagai contoh diklat etika yang akan 

mencetak pemimpin-pemimpin atau personel yang dipimpin memiliki budaya 

luhur dan cinta tanah air, diklat sebagai manifestasi kemampuan mempersiapkan 

SDM yang sensitif terhadap kebudayaan asing yang berpengaruh pada stabilitas 

keamanan bangsa, diklat komputer yang akan membekali pegawai Ditjen Pothan 

Kemhan, wawasan yang luas karena mampu mengimbangi kemajuan jaman 

dengan menggali segala informasi dan pengetahuan serta diklat-diklat lainnya.  

Semua kondisi diatas, dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa SDM mampu 

berubah dalam suatu kondisi dimana mereka adalah programmer dan bekerja 

dengan program, sehingga dipandang bahwa bilamana faktor SDM itu dikelola 

dengan benar “berkualitas” mempunyai motivasi tinggi, trampil, berkepribadian, 

maka mereka akan mampu menyumbangkan prestasi yang setinggi tingginya bagi 

organisasi. 

Upaya pembenahan pada diri pegawai Ditjen Pothan Kemhan tentunya tidak 

terlepas pada pemenuhan kepuasan kerja, dan berbicara tentang kepuasan kerja, 

pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan adalah bentuk 

kemampuan kerja yang diberikan organisasi.  Apabila kondisi ini menjadi titik 

perhatian untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berorganisasi secara nyata 

dalam tubuh organisasi PNS Ditjen Pothan bukanlah merupakan hal yang 

mustahil apabila SDM yang terbentuk adalah SDM yang mampu berkompetitif 
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dan bersifat proaktif dalam bidangnya. Proaktif dibutuhkan karena memfokuskan 

diri pada keadaan organisasi yang diinginkan di masa datang. Khususnya 

berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai hingga mendapatkan pegawai yang 

professional. Oleh karena itu penulis merasa tergugah untuk melakukan penelitian 

tentang beberapa faktor yang diduga memberikan pengaruh terhadap kinerja PNS, 

yang tentunya secara teoritis sangat banyak faktor yang mampu memberikan 

pengaruh pada kinerja PNS. Namun pada kesempatan ini penulis mencoba 

mengangkat tiga buah faktor yang dianggap memiliki nilai lebih dalam 

mempengaruhi kinerja PNS. Faktor-faktor tersebut yang pertama yaitu faktor 

kerjasama tim. Hal ini dapat terlihat dari kondisi dilapangan seringkali ditemui 

kurangnya pemahaman pentingnya bekerjasama secara kelompok, kerja kelompok 

sering kali hanya merupakan simbol belaka, dan beban kerja yang ada  terpusat 

pada beberapa  orang saja dengan kata lain tidak ada keterlibatan secara 

menyeluruh dari anggota tim tersebut. Menciptakan  kerja tim yang solid masih 

dirasa sulit dijumpai dalam organisasi Ditjen Pothan, perlu perjuangan untuk 

menyadari bahwa melalui kerja tim memungkinkan terciptanya lingkungan kerja 

yang kondusif (quality of work life), yang berdampak pada kemungkinan tumbuh 

kembangnya inovasi dan kreativitas SDM dalam organisasi. Apabila organisasi 

Ditjen Pothan telah tercipta dan berhasil mewujudkan lingkungan kerja yang 

kondusif tidak akan menutup kemungkinan adanya peluang yang sangat luas 

terhadap perkembangan pegawai dalam kerja, karena tiap personel selalu 

bersemangat untuk menciptakan kemampuan dan ketrampilan dalam menghadapi 

berbagai macam tantangan yang selalu terjadi di era globalisasi ini. 

Faktor kedua yang dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja 

PNS adalah faktor kemampuan kerja juga menjadi salah satu tolok ukur bagi 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila karyawan dalam suatu organisasi 

mempunyai kemampuan atau skill seperti menguasai komputerisasi, dapat 

menganalisa laporan dengan baik, berpikir kritis dan inovatif, mempunyai ide-ide 

cemerlang dalam melaksanakan tugasnya, dan lain-lain maka akan sangat 

membantu organisasi itu dalam mencapai tujuannya. Kemampuan pegawai 

ditentukan oleh latar belakang pendidikan.  Kondisi obyektif saat ini menunjukan 

bahwa masih belum tercapainya kesesuaian antara tugas dan tanggungjawab 
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dengan latar belakang pendidikan. Contohnya jabatan untuk operator komputer 

seharusnya memiliki pendidikan D3 tetapi kondisi saat ini hanya berpendidikan 

SMA, jabatan untuk Penyusun seharusnya memiliki pendidikan S1 tetapi kondisi 

saat ini hanya berpendidikan D3, begitu juga dengan  jabatan pengolah progjagar 

seharusnya memiliki pendidikan S1 tapi di ternyata di Ditjen Pothan kebanyakan 

hanya berpendidikan D3,  dan tidak memiliki kompetensi lainnya seperti  diklat - 

diklat yang ada seperti diklat minu, diklat pengolah, dan lain - lain. Sehingga di 

Ditjen Pothan, kemampuan rata - rata PNS nya tidak sesuai dengan jabatan yang 

diembannya. 

Melihat kondisi di atas, Kemhan perlu melakukan assessment kompetensi. 

Assessment kompetensi tidak hanya digunakan untuk seleksi, tetapi juga 

digunakan untuk mengetahui celah kompetensi (competency gap) yang dimiliki 

oleh pegawai dengan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan yang diembannya. 

Celah kompetensi yang ada harus segera diperkecil atau diatasi dengan 

memberikan pelatihan kepada pegawai yang bersangkutan atau menyekolahkan 

mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Faktor  ketiga yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah faktor 

kepuasan kerja oleh karena itu, pimpinan perlu menaruh perhatian pada usaha-

usaha untuk memberikan kepuasan kerja, karena kepuasan kerja mempunyai 

peranan penting terhadap prestasi kerja. Pada saat pegawai merasakan kepuasan 

dalam bekerja maka pegawai tersebut dengan segenap kemampuan yang 

dimilikinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugasnya 

yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi 

organisasi. Dari sisi organisasi, kepuasan kerja pegawai secara langsung maupun 

tidak langsung akan pengaruh terhadap produktivitas organisasi. Ketidakpuasan 

pegawai merupakan titik awal dari masalah-masalah yang muncul dalam 

organisasi seperti kemangkiran, konflik pimpinan bawahan dan perputaran 

pegawai. Sedangkan dari sisi pekerja, ketidakpuasan dapat menyebabkan 

menurunnya motivasi, menurunnya moril kerja, dan menurunnya ketrampilan 

kerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.  

Kinerja pegawai seharusnya dapat terukur dengan indikator yang relevan, 

tetapi di lingkungan Departemen kinerja masih diukur melalui Daftar Penilaian  
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Pelaksanaan  Pekerjaan (DP3).  Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan 

penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, 

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.  Tujuan penilaian 

penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan 

seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, 

kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta 

pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.   

Hanya kondisi obyektif menunjukan pegawai sering tidak optimal dalam 

memanfaatkan waktunya jam kerja,  jam kerja tidak digunakan secara efektif, 

pegawai lebih banyak mengerjakan hal-hal di luar tugas pokoknya seperti 

berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan rekan sekerja dan/atau 

meninggalkan kantor saat jam kerja. Dengan keadaan tersebut jelas sangat sulit 

mengharapkan pegawai akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan 

kemampuan kerja yang belum optimal sehingga kerjasama tim  menurun dan 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dinas semakin sulit 

dicapai. Menurunnya kinerja pegawai pada akhirnya akan menghambat tercapai 

peningkatan kinerja organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik mengadakan penelitian Pengaruh 

Kerjasama Tim, Kemampuan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

PNS di Ditjen Pothan Kemhan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah 

untuk penelitian, antara lain sebagai berikut : 

a. Kinerja yang belum optimal menghambat tercapai peningkatan kinerja 

organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. 
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b. Kurangnya Kerjasama Tim menyebabkan ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dinas semakin sulit dicapai. 

c. Kurangnya Kemampuan Kerja disebabkan belum tersedianya personil yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tuntutan tugas dan 

tanggungjawab. 

d. Kepuasan Kerja yang kurang menyebabkan menurunnya motivasi, 

menurunnya moril kerja, dan menurunnya ketrampilan kerja baik secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif.  

e. Belum digunakannya indikator pengukuran kinerja yang dapat mengukur 

kinerja pegawai secara tepat dan terukur. Penggunaan pengukuran kinerja 

yang hanya berdasarkan DP3 tidak mendorong pegawai untuk bekerja untuk 

memenuhi target riil yang terukur. 

f.        Belum tercapainya kepuasan kerja yang dapat dipenuhi oleh satuan kerja 

(satker) semakin membuat disiplin kerja para pegawai (khususnya PNS) 

semakin menurun. 

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi pada Pegawai Direktorat 

Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Januari – Juli 2013. Aspek yang dicoba diteliti berkenan dengan 

kerjasasama tim, kemampuan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Kerjasama Tim, Kemampuan 

Kerja, dan Kepuasan Kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai 

Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan Kerjasama Tim terhadap Kinerja 

pegawai Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. 
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c. Apakah terdapat pengaruh signifikan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja 

pegawai Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

pegawai Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

 

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kerjasama tim, 

kemampuan kerja dan kepuasan kerja baik secara parsial maupun secara 

simultan terhadap kinerja pegawai Direktorat Potensi Pertahanan 

Kementerian Pertahanan. 

b. Kegunaan Penelitian 

1). Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian 

Pertahanan, dalam rangka mengembangkan program-program kerjasama 

tim, kemampuan kerja dan kepuasan kerja di masa yang akan datang 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

2). Bagi Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, sebagai informasi 

menambah khasanah keilmuan untuk lembaga akademis sehingga dapat 

dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3). Sebagai tambahan pengetahuan yang sangat berharga untuk disinkronkan 

dengan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah khususnya 

di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. 

4). Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dalam meneliti dan mengkaji 

masalah yang sejenis.  
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