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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era gobalisasi Revolusi Industri 4.0 ini, organisasi perusahaan

maupun Instansi Pemerintah merupakan suatu wadah dan tempat bagi pegawai

untuk dapat berkembang, berkerja, berkomitmen pada organisasi perusahaan

maupun Instansi Pemerintah yang diyakininya. Pengelolaan sumber daya manusia

juga sangat penting jika dikaitkan dengan proses perubahan yang terus terjadi.

Suatu proses perubahan yang terus terjadi. Suatu proses perubahan yang terjadi

dalam suatu organisasi menuntut sumber daya manusia yang handal yang dapat

diperoleh bila organisasi perusahaan maupun Instansi Pemerintah mampu

mengelola sumber daya manusia yang ada secara terprogram dan

berkesinambungan untuk melahirkan pegawai yang memiliki kualitas dan

profesionalitas dalam bekerja yang pada muaranya akan melahirkan sikap dan

dampak positif demi tercapainya Good Government.

Good Government atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah upaya

untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintah terutana menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Pengembangan

sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam

berjalannya suatu perusahaan untuk mencapai visi, misi, strategi serta terciptanya

tujuan Instansi Pemerintah yang dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (Pegawai
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Negeri Sipil). Agar aktivitas Instansi dapat berjalan secara berkesinambungan,

maka sangat dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang dapat bekerja dengan tingkat

kesetiaan tinggi mengabdikan diri bagi perusahaan. Perkembangan manajemen

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini khususnya dalam

lingkup manajemen pengembangan sumber daya manusia dipacu dengan adanya

tuntutan untuk lebih memperhatikan kebijakan yang diterapkan Instansi terhadap

para Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan Instansi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan akan

membawa dampak buruk pada komitmen organisasional pada Pegawai Negeri

Sipil. Salah satu aspek yang penting dalam organisasi adalah mempertahankan

keberadaan pegawai dan meninjau pada komitmen organisasional yang dimiliki

oleh setiap individu. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peletak dasar pelaksana

sistem pemerintahan. Seperti dikemukakan Musanef (2006) bahwa keberadaan

Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang punggung

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu Pegawai

Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas

pemerintahan dalam pembangunan, termasuk didalamnya melayani masyarakat.

Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pelaksana utama pemerintahan

negeri ini, maka para Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki etos kerja dan

disiplin waktu yang tinggi. Hal ini tentu saja merupakan tantangan yang harus

dijawab oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di negeri ini. Bukan hanya di jajaran

puncak saja, tetapi juga pada seluruh staf sampai tingkat terendah. Hal ini

didasarkan pada satu pemikiran bahwa bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri

meski bukan satu-satunya faktor penentu, maju mundurnya negeri ini tergantung
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pada kinerja instansi pemerintahan, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat serta berdasarkan visi dan misi yang

dimilikinya maka sudah sepantasnya bila Pegawai Negeri Sipil memiliki disiplin

kerja yang baik dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugas yang

dimilikinya karena dengan kinerja yang produktif dan efisien waktu maka hasil

yang diperoleh akan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan baik oleh

instansi yang bersangkutan maupun oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik

negeri ini.

Mendukung hal tersebut, Thoha (2012) mengemukakan bahwa salah satu

sikap yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah mampu menggunakan

dan mengelola waktu dengan benar dalam unjuk kerja atau kinerja mereka, karena

kinerja yang efisien waktu akan menampilkan perilaku menghargai waktu. Selain

itu seorang pegawai juga dituntut untuk mampu bersaing dan bersikap profesional

dalam bekerja sebagai konsekuensi dari meningkatnya tuntutan pekerjaan mereka.

Komitmen seseorang pada organisasi atau perusahaan dalam dunia kerja

seringkali menjadi isu yang sangat penting. Beberapa organisasi memasukan

unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan atau

posisi tertentu dalam kualifikasi lowongan pekerjaan.

Hanya saja banyak pegawai yang masih belum memahami arti komitmen

yang sebenarnya. Padahal pemahaman tersebut sangatlah penting agar tercipta

kondisi kerja yang kondusif sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan

efektif. Mowday, Steers, dan Porter (2008) menyatakan karyawan atau pegawai

yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi akan lebih termotivasi untuk

hadir dalam organisai dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang
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memiliki komitmen yang tinggi pada organisasi cenderung lebih stabil dan

produktif sehingga lebih menguntungkan organisasi. Determinan atau faktor yang

mempengaruhi komitmen organisasional dapat berasal dari internal karyawan

maupun kondisi eksternal yang berasal dari organisasi.

Kedua penentu ini berpengaruh besar dalam menciptakan komitmen

organisasi. Beberapa determinan komitmen organisasional pegawai yang bekerja

pada Instansi Pemerintahan antara lain yaitu kompetensi kerja, beban kerja, dan

kompensasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2015) menjelaskan

beberapa hal, yaitu: 1.) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap komitmen

karyawan PT. Kota Jati Furindo Jepara; 2.) Kompensasi berpengaruh signifikan

terhadap komitmen karyawan PT. Kota jati furindo Jepara; 3.) Motivasi kerja

berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan PT. Kota Jati Furindo

Jepara.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yamali (2018)

menyimpulkan bahwa: 1.) Kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap komitmen organisasi pada tenaga ahli Perusahaan Jasa

Konstruksi di Provinsi Jambi; 2.) Kompetensi tenaga ahli secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi pada tenaga ahli

Perusahaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jambi; 3.) Kompensasi dan kompetensi

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen

organisasi pada tenaga ahli Perusahaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jambi.

Karyawan yang memiliki komitmen organisasional akan melakukan tidak hanya

tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya, tetapi dengan sukarela akan
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mengerjakan hal-hal yang dapat digolongkan sebagai usaha-usaha ekstra (extra

effort). Karyawan yang berkomitmen akan merasa memiliki organisasi tersebut.

Komitmen organisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam menjalankan

tugas dan fungsi sebagai pelayan publik (Aparatur Sipil Negara). Komitmen yang

tinggi menjadikan individu peduli dengan masa depan organisasi dan berusaha

menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik, sebaliknya, individu dengan

komitmen rendah akan mementingkan dirinya atau kelompoknya dan tidak

memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. Sopiah

(2008:155) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan identifikasi dan

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi yang tercermin dalam

disiplin kerja dan kinerja yang dicapainya. Berikut merupakan penilaian disiplin

kerja Pegawai Negeri Sipil di Instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Timur:

Tabel 1.1 Penilaian Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Indikator Kedisiplinan Kerja
Pegawai Negeri Sipil

Persentase
Standard (%)

Persentase Capaian Tahun
2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018(%)

Ketepatan masuk kerja > 90 88,34 89,56 93,44 96,35
Ketepatan pulang kerja > 90 92,58 91,73 94,39 95,12
Perhitungan waktu lembur kerja > 80 74,78 78,33 79,67 82,44
Absensi dengan keterangan (sakit, ijin,
cuti, dan lain-lain)

< 30 31,54 30,76 28,22 25,75

Absensi tanpa keterangan < 10 12,88 11,47 9,53 9,02
(Sumber: Data Aplikasi e-MASTER / Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menjelaskan bahwa terjadi fluktuatif

persentase ketepatan masuk kerja yang berada dibawah persentase standar dari

akumulasi penilaian kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada indikator

ketepatan masuk kerja terdapat standar capaian yang kurang dari 90% yang terjadi
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pada tahun 2015 (88,34%) dan tahun 2016 (89,56%) dimana hal ini

mengindikasikan taraf kenaikan sebesar 1,22% yang artinya bahwa sebagian kecil

pegawai mengalami keterlambatan ketika masuk kerja. Pada indikator

perhitungan waktu lembur kerja terdapat standar capaian yang kurang dari 80%

yang terjadi pada tahun 2015 (74,78%), tahun 2016 (30,76%) dan tahun 2017

(79,67%) dimana hal ini mengindikasikan taraf kenaikan sebesar 4,89% selama 2

tahun tersebut yang artinya bahwa sebagian kecil pegawai hampir tidak

melakukan lembur kerja sesuai dengan instruksi kerja.

Pada indikator absensi dengan keterangan terdapat standar capaian yang

melebihi 30% yang terjadi pada tahun 2015 (31,54%) dan tahun 2016 (30,76%)

dimana hal ini mengindikasikan taraf penurunan sebesar 0,78% yang artinya

bahwa hanya sedikit pegawai yang lalai dengan prosedur absensi dengan

keterangan (misal untuk cuti, sakit, ijin, dan lain sebagainya). Pada indikator

absensi tanpa keterangan terdapat standar capaian yang melebihi 10% yang terjadi

pada tahun 2015 (12,88%) dan tahun 2016 (11,47%) dimana hal ini

mengindikasikan taraf penurunan sebesar 1,41% yang artinya bahwa sebagian

kecil pegawai melakukan absensi tanpa keterangan (misal untuk tidak masuk kerja

tanpa ijin apapun, dan lain sebagainya).

Hal ini sejalan dengan konsep yang diadaptasi dari pendapat Blau dan

Boal (2005) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi adalah keberpihakan

dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan tujuan organisasi. Komitmen

terhadap organisasi mempunyai penekanan pada individu dalam

mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan

organisasi serta membuat individu memiliki keinginan untuk memelihara
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keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen terhadap organisasi akan

menimbulkan kepatuhan setiap individu terhadap aturan-aturan organisasi.

Setiap Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara

yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional,

jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan

pembangunan. Dalam mengemban tugas sebagai aparatur Negara maka setiap

Aparatur Sipil Negara diangkat dalam jabatan dimana prinsip pengangkatan

dalam jabatan tersebut harus profesional sesuai kompetensi dan kode etik, prestasi

kerja, jenjang pangkat, ras dan golongan dimana faktor penting dalam

keberhasilan kinerja suatu organisasi adalah adanya karyawan yang memiliki

kemampuan serta mempunyai motivasi kerja yang tinggi, sehingga dapat

diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan.

Sedarmayanti (2012) mengatakan bahwa pada organisasi disektor publik

pengukuran terhadap kinerja menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja

memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerjanya harus

dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai

representatif dari kompetensi kerja yang dilakukan. Untuk menyelesaikan tugas

atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat

kompetensi tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif

untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Selain motivasi yang tinggi dari para

pegawainya, pencapaian tujuan organisasi juga dipengaruhi oleh kompetensi kerja

dari para pegawainya. Jika pegawainya memiliki kompetensi kerja yang tinggi,

maka organisasi tidak akan mengalami kesulitan didalam mencapai tujuannya,
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namun jika kompetensi kerja para pegawainya rendah, maka hal ini akan menjadi

“batu sandungan” bagi organisasi di dalam mencapai tujuannya. Menurut Moenir

(2008), bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dalam hubungannya dengan

pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesanggupan

berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan

sesuatu yang optimal.

Peningkatan kompetensi kerja pegawai dalam suatu organisasi yang

memadai berperan serta dalam kinerja pegawai yang nantinya dapat meningkatkan

kinerja organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai suatu tujuan dan untuk

mencapai tujuan tersebut, diperlukan pelaksanaan tugas yang efektif dari para

pegawai. Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan suatu sasaran yang dikehendaki

dan sudah ditetapkan sebelumnya. Kompetensi kerja yang tinggi, seorang pegawai

akan mampu berbuat banyak bagi organisasi, sebaliknya dengan kompetensi yang

rendah seorang pegawai tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-

baiknya, yang akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi seorang pegawai dalam suatu pekerjaan, terdiri dari

kompetensi intelektual dan kompetensi fisik (Robbins, 2015). Kompetensi pada

hakekatnya menunjukkan kecakapan seperti kecerdasan yang dimiliki oleh

seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pegawai

yang memiliki kompetensi di atas rata-rata dengan tingkat pendidikan yang

memadai untuk jabatannya, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas

sehari-hari, ia akan mampu mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Oleh

karena itu penempatan pegawai harus sesuai dengan tingkat pendidikan, tingkat

keahlian, pengalamannya dan harus sesuai dengan tingkat keterampilannya,
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sehingga kompetensi kerja pegawai yang tinggi dan didukung dengan motivasi

kerja yang juga tinggi, serta kesesuaian tingkat pendidikan dengan tuntutan

jabatan yang diembannya, kesesuaian keahlian atau pengalaman dalam menangani

dan memecahkan masalah bidang tugasnya, dan kesesuaian keterampilan dengan

tuntutan pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah mencapai tingkat kinerja yang

diharapkan.

Kenyataan tidak semua karyawan mempunyai kompetensi kerja sesuai

dengan harapan organisasi. Seorang karyawan yang mempunyai kemampuan

sesuai dengan harapan organisasi. Kadang-kadang tidak mempunyai motivasi

kerja yang tinggi sehingga kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan. Demikian

juga dalam organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional yang

merupakan tujuan organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi kerja yang baik. Berikut ini merupakan tabel capaian program

pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur:
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Tabel 1.2 Capaian Program Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Indikator Capaian Program
Pelatihan dan Pengembangan

Persentase
Standard (%)

Persentase Capaian Tahun
2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)

Skill Training (Pelatihan
Keahlian)

> 50 55,78 54,85 54,12 56,47

Retraining (Pelatihan Ulang) < 10 4,18 6,44 7,32 12,57
Cross Functional Training
(Pelatihan Lintas Fungsional)

> 10 10,33 9,65 8,82 10,41

Team Training (Pelatihan Tim) < 50 70,54 73,93 80,26 78,84
Creativity Training (Pelatihan
Kreativitas)

< 10 8,56 8,43 8,32 7,55

Diklat Struktural > 70 81,94 84,75 87,11 87,55
Diklat Teknis > 70 84,79 85,89 85,12 86,76
Diklat Fungsional > 70 80,51 82,43 83,59 85,75

Peningkatan Pendidikan Formal > 30 20,45 25,74 28,67 29,85
Peningkatan Pendidikan Non-
Formal

> 50 36,95 42,88 45,72 48,15

Uji Kompetensi > 70 90,56 92,37 92,88 92,57
(Sumber: Data Aplikasi e-MASTER / Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, 2018)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator

capaian program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu pada indikator Retraining

(Pelatihan Ulang) yang berada diatas standar capaian 10% yang terjadi pada tahun

2018 (12,57%) yang artinya Pegawai Negeri Sipil yang kurang berkompetensi

maupun memiliki penilaian kinerja yang kurang dari standar perlu diikutsertakan

dalam pelatihan ulang tersebut untuk mendalami kompetensi yang dimiliki. Pada

indikator Cross Functional Training (Pelatihan Lintas Fungsional) yang berada

dibawah standar capaian 10% yang terjadi pada tahun 2016 (9,65%) dan tahun

2017 (8,82%), hal ini mengindikasikan taraf penurunan sebesar 0,83% yang

artinya Pegawai Negeri Sipil kurang maksimal dalam mengikuti pelatihan

tersebut.
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Pada indikator Creativity Training (Pelatihan Kreativitas) yang berada

dibawah standar capaian 10% yang terjadi mulai dari tahun 2015 hingga 2018

secara keseluruhan yang artinya Pegawai Negeri Sipil sangat tidak maksimal

dalam mengikuti pelatihan tersebut sehingga tidak bisa memaksimalkan

kemampuan berpikir, inisiatif, hingga kreativitas mereka. Pada indikator

Peningkatan Pendidikan Formal yang berada dibawah standar capaian 30% yang

terjadi mulai dari tahun 2015 hingga 2018 secara keseluruhan yang artinya

sebagian besar Pegawai Negeri Sipil tidak ingin melanjutkan jenjang pendidikan

mereka ke tingkatan yang lebih tinggi.

Pada indikator Peningkatan Pendidikan Non-Formal yang berada dibawah

standar capaian 30% yang terjadi mulai dari tahun 2015 hingga 2018 secara

keseluruhan yang artinya sebagian besar Pegawai Negeri Sipil sangat jarang

mengikuti pendidikan non-formal seperti sertifikasi kompetensi, dan lain

sebagainya jika tidak ada surat tugas atau instruksi dari atasan langsung. Pegawai

Negeri Sipil yang akan menduduki suatu jabatan sudah saatnya uji kompetensi

diberlakukan. Mereka yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai

kepala dinas di Instansi Pemerintahan dibutuhkan instrumen seleksi yang baik, hal

tersebut ditunjukan antara lain masih adanya aktivitas pegawai yang masih kurang

produktif seperti bermain game, membaca Koran, mengobrol dan aktivitas lain

yang tidak mendukung tugas-tugas pekerjaan.

Secara empirik, banyak fenomena yang muncul dalam praktek

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, seperti dipercaya atasan dalam

melakukan banyak tugas, pada awalnya dalam mengerjakan pekerjaan memang

menyenangkan, tetapi bila sudah melebihi batas waktu tertentu, kondisi akan
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berubah, monoton, dan perasaan jenuh yang kerap menyerang pegawai, dapat juga

disebabkan akibat beban kerja yang terlalu banyak sehingga penyelesaiannya

melebihi waktu kerja yang telah ditentukan (lembur). Pada tabel berikut ini

merupakan uraian permasalahan beban kerja pada Pegawai Negeri Sipil yang

bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.3 Permasalahan Faktual Beban Kerja di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur

Kondisi Faktual Permasalahan yang Dihadapi

Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil

1. Perangkat jabatan.
2. Tumpang tindih dalam pelaksanaan

tugas.
3. Pekerjaan tidak dipegang oleh

pegawai yang berkompetensi pada
bidang masing-masing.

4. Rincian uraian tugas tiap jabatan
belum jelas.

5. Belum ada standar satuan hasil
kerja

6. Jumlah jam kerja efektif yang
dibutuhkan setiap tugas belum
dimanfaatkan secara optimal

7. Belum adanya target waktu kerja
dalam satuan waktu

8. Belum adanya penetapan volume
kerja dari satuan waktu

9. Waktu kerja efektif belum
memenuhi standar

10. Penetapan hari kerja efektif belum
optimal

(Sumber: Data Aplikasi e-MASTER / Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, 2019)

Pembagian job description yang belum jelas dapat menyebabkan beban

kerja yang tidak sesuai. Pembagian beban kerja karyawan yang tidak sesuai dapat

membuat karyawan tidak memiliki kinerja yang kurang optimal. Namun, dengan

pemberian beban kerja yang efektif suatu Instansi Pemerintahan dapat mengetahui
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sejauh mana pegawainya dapat diberikan beban kerja yang maksimal dan sejauh

mana pengaruhnya terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Pegawai yang tidak

disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja akan berdampak pada beban kerja yang

menumpuk, sehingga membutuhkan waktu yang lebih dari waktu kerja normal

yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan. Beban kerja

adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan

merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Berdasarkan

pengamatan peneliti, beberapa pegawai juga masih kurang inovatif dan inisiatif

dalam melaksanakan tugas, hanya menunggu perintah dari pimpinan tidak

berupaya mengembangkan kreatifitas diri untuk menunjukan prestasi kerjanya.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada beban kerja yang juga

bermuara pada hasil kerja.

Pada studi terdahulu yang dilakukan oleh Aziz (2018) menjelaskan bahwa

berdasarkan hasil analisis menggunakan pearson’s product moment diperoleh

nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,240 dengan taraf signifikansi sebesar 0,032

(p-value < 0,05), hal tersebut menunjukan bahwa adanya hubungan positif

signifikan antara beban kerja dengan komitmen organisasi pegawai. Hasil

kategorisasi menunjukan bahwa beban kerja pegawai Pondok Pesantren Modern

Islam Assalaam masuk dalam kategori sedang, dan komitmen organisasi pegawai

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam masuk dalam kategori sedang. Hasil

analisis beban kerja juga dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan produktifitas

kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan,

penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan,

ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
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Pengaruh kompensasi terhadap kinerja maupun komitmen organisasional

pegawai adalah pengaruh yang paling besar hal ini wajar karena dengan

kesejahteraan dan tercukupinya kebutuhan hidup seseorang baik moneter mapun

non-moneter maka kinerja seseorang dalam hal ini akan meningkat (Siagian,

2012:65). Kompensasi merupakan hal yang dominan dalam kinerjanya, arah

hubungan yang bertanda positif berarti kompensasi yang diterima atau dirasakan

semakin memadai maka kinerjanya akan meningkat pula (Sedarmayanti,

2012:75). Pengelolaan kompensasi adalah satu upaya yang dilakukan oleh

manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para

karyawan, paket kompensasi, terdiri atas gaji dan tunjangan-tunjangan,

merupakan pengeluaran pokok yang secara kritis mempengaruhi posisi kompetitif

suatu organisasi. Kompensasi meliputi kembalian-kembalian financial dan jasa-

jasa serta tunjangan-tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian

dari hubungan kepegawaian. Menurut Simamora (2011), kompensasi merupakan

apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada

organisasi.

Kompensasi merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah

perusahaan, pemberian kompensasi tersebut dapat digunakan untuk memotivasi

para karyawan di sebuah perusahaan (Paul dan Blanchard, 2010). Kompensasi

sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Kompensasi dapat menjadi

pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang

terbaik, kompensasi perlu dibangkitkan agar pegawai dapat melaksanakan kinerja

yang maksimal, sebaliknya karyawan yang tidak mempunyai kinerja yang tinggi

dalam melakukan pekerjaan akan sulit untuk bekerja dengan maksimal dan
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cenderung tidak bertanggung jawab sekalipun karyawan tersebut memiliki

kemampuan operasional yang baik.

Instansi Pemerintahan akan memiliki kesempatan yang baik untuk

bertahan dan maju apabila memiliki pegawai atau tenaga kerja yang tepat dan

berkompeten. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak untuk mendapatkan gaji yang

sesuai dengan pangkat maupun golongan beserta dengan tunjangan-tunjangan

yang melekat pada gaji pokoknya. Salah satu paradigma baru Undang-undang

Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat 1)

adalah berkaitan dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan

berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan

kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,

ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum, atau

kondisi kecacatan.

Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan

pengelolaan kesejahteraan pegawai sehingga harus diberi perhatian khusus oleh

instansi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya sebagai bentuk

kompensasi finansial. Gaji memiliki arti yang sangat penting bagi karyawan

karena gaji merupakan cerminan nilai atas karya, kontribusi, dan kinerja pegawai,

baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun bagi diri mereka sendiri. Seperti

halnya sistem-sistem lain yang terdapat di perusahaan, sistem penggajian rentan

terhadap berbagai bentuk penyimpangan (fraud), kesalahan manusia (human

error), bahkan ketidakandalan sistem dan ketidaktepatan sistem yang digunakan

dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan (Mangkunegara, 2014).
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Masalah belanja pegawai merupakan hal yang sangat sensitif dan

mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, masalah belanja pegawai memerlukan penanganan yang baik,

tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada bagian kepegawaian

sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan di lingkungan Satuan Kerja

yang bersangkutan sejalan dengan pelimpahan kewenangan Administratif

sebagaimana diamanatkan Undang-undang. Kesalahan dalam melakukan

pembayaran belanja pegawai dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau perdata oleh

pihak-pihak yang dirugikan.

Suatu instansi pemerintahan sebaiknya mempunyai sistem penggajian

yang baik, karena bila instansi pemerintahan tersebut tidak memiliki suatu sistem

penggajian yang baik, akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau

penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Terbukti

dengan banyak lembaga atau instansi pemerintah yang menggunakan sistem

komputerisasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kreativitas dan aktivitas

para pegawai sehingga menjadikan lembaga ataupun instansi pemerintah memiliki

kompetensi yang tinggi dan terciptanya akuntabilitas serta transparansi terhadap

informasi keuangan khususnya informasi penggajian dan kompensasi lainnya.

Berikut merupakan tabel besaran kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur:
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Tabel 1.4 Besaran Kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur

Golongan Pegawai
Negeri Sipil

Besaran Kisaran Kompensasi yang Diterima per Tahun
2016 2017 2018 2019

IV/b Rp. 9.000.000,-
s/d

Rp. 25.000.000,-

Rp. 10.000.000,-
s/d

Rp. 27.500.000,-

Rp. 12.000.000,-
s/d

Rp. 30.000.000,-

Rp. 15.000.000,-
s/d

Rp. 40.000.000,-
IV/a Rp. 4.500.000,-

s/d
Rp. 10.000.000,-

Rp. 5.000.000,-
s/d

Rp. 11.000.000,-

Rp. 6.000.000,-
s/d

Rp. 12.000.000,-

Rp. 10.000.000,-
s/d

Rp. 15.000.000,-
III/d Rp. 4.000.000,-

s/d
Rp. 10.000.000,-

Rp. 4.500.000,-
s/d

Rp. 12.000.000,-

Rp. 5.000.000,-
s/d

Rp. 13.000.000,-

Rp. 8.000.000,-
s/d

Rp. 13.000.000,-
III/c Rp. 3.500.000,-

s/d
Rp. 7.000.000,-

Rp. 4.000.000,-
s/d

Rp. 7.750.000,-

Rp. 4.500.000,-
s/d

Rp. 8.000.000,-

Rp. 7.000.000,-
s/d

Rp. 12.000.000,-
III/b Rp. 3.000.000,-

s/d
Rp. 5.500.000,-

Rp. 3.250.000,-
s/d

Rp. 6.000.000,-

Rp. 3.500.000,-
s/d

Rp. 7.000.000,-

Rp. 6.000.000,-
s/d

Rp. 11.000.000,-
III/a Rp. 2.750.000,-

s/d
Rp. 4.800.000,-

Rp. 2.800.000,-
s/d

Rp. 5.000.000,-

Rp. 3.000.000,-
s/d

Rp. 6.000.000,-

Rp. 5.000.000,-
s/d

Rp. 10.000.000,-
II/d Rp. 2.250.000,-

s/d
Rp. 4.000.000,-

Rp. 2.500.000,-
s/d

Rp. 4.500.000,-

Rp. 2.750.000,-
s/d

Rp. 5.000.000,-

Rp. 4.000.000,-
s/d

Rp. 9.000.000,-
II/c Rp. 1.750.000,-

s/d
Rp. 3.500.000,-

Rp. 2.000.000,-
s/d

Rp. 3.750.000,-

Rp. 2.250.000,-
s/d

Rp. 4.000.000,-

Rp. 3.500.000,-
s/d

Rp. 7.000.000,-
II/b Rp. 1.500.000,-

s/d
Rp. 3.000.000,-

Rp. 1.600.000,-
s/d

Rp. 3.250.000,-

Rp. 1.750.000,-
s/d

Rp. 3.500.000,-

Rp. 3.000.000,-
s/d

Rp. 6.750.000,-
II/a Rp. 1.200.000,-

s/d
Rp. 2.500.000,-

Rp. 1.250.000,-
s/d

Rp. 2.750.000,-

Rp. 1.500.000,-
s/d

Rp. 3.000.000,-

Rp. 2.750.000,-
s/d

Rp. 6.500.000
I/d Rp. 1.100.000,-

s/d
Rp. 2.500.000,-

Rp. 1.200.000,-
s/d

Rp. 2.600.000,-

Rp. 1.300.000,-
s/d

Rp. 2.750.000,-

Rp. 2.500.000,-
s/d

Rp. 6.000.000,-
I/c Rp. 1.125.000,-

s/d
Rp. 2.200.000,-

Rp. 1.200.000,-
s/d

Rp. 2.300.000,-

Rp. 1.250.000,-
s/d

Rp. 2.500.000,-

Rp. 2.250.000,-
s/d

Rp. 5.500.000,-
I/b Rp. 1.130.000,-

s/d
Rp. 2.100.000,-

Rp. 1.150.000,-
s/d

Rp. 2.250.000,-

Rp. 1.200.000,-
s/d

Rp. 2.300.000,-

Rp. 2.000.000,-
s/d

Rp. 5.000.000,-
I/a Rp. 1.100.000,-

s/d
Rp. 2.000.000,-

Rp. 1.125.000,-
s/d

Rp. 2.100.000,-

Rp. 1.150.000,-
s/d

Rp. 2.200.000,-

Rp. 1.750.000,-
s/d

Rp. 4.000.000,-
(Sumber: Data Aplikasi e-MASTER / Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, 2019)
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Berdasarkan tabel 1.4 tersebut menunjukkan kenaikan signifikan pada

tahun 2016 hingga tahun 2018 sebesar 10% sampai 15% dan itupun bergantung

pada golongan setiap Pegawai Negeri Sipil namun pada tahun 2019 awal terjadi

lonjakan kompensasi yang begitu drastis sebesar 35% sampai 40%. Hal ini

menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada para

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang karir yang terlihat pada golongan

tingkatan dan juga jabatan struktural yang diduduki dan mengarah pada dampak

beban kerja dan komitmen organisasional pegawai yang begitu signifikan.

Penelitian dari Apriyanti (2016), menyimpulkan bahwa: 1.) Kompensasi

berpengaruh signifikan terhadap komitmen pegawai administrasi di kantor PT.

Lintang Sarana Media Malang karena kompensasi merupakan faktor dominan

yang dapat memotivasi pegawai untuk lebih berkomitmen terhadap organisasi; 2.)

Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen pegawai administrasi

di kantor PT. Lintang Sarana Media Malang, karena kepuasan kerja merupakan

suatu ungkapan emosiaonal yang mendasari pegawai untuk lebih bertanggung

jawab dan berkomitmen terhadap organisasi; 3.) Kompensasi dan kepuasan kerja

secara simultan berpengaruh terhadap komitmen pegawai administrasi di kantor

PT. Lintang Sarana Media Malang, berarti hipotesis ketiga penelitian ini terbukti.

Hasil yang didapat pada penelitian Putri dan Prasetio (2018) ialah tingkat

persepsi karyawan atas pemberian kompensasi dari perusahaan dan tingkat

komitmen karyawan berada di kriteria sedang, jadi dapat disimpulkan bahwa

kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen karyawan di

departemen pemasaran divisi ethical reguler PT. Pharos Indonesia. Hasil

penelitian yang telah didapat ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam
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memperbaiki sistem pemberian kompensasi kepada karyawan guna meningkatkan

rasa komitmen yang ada pada diri karyawan. Sedangkan pada hasil penelitian Sari

dan Riana (2018) menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan

terhadap komitmen organisasional sedangkan motivasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap komitmen organisasional. Berdasarkan latar belakang masalah

tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Kompetensi Kerja dan Beban Kerja

Terhadap Komitmen Organisasional Melalui Kompensasi Pada Pegawai Negeri

Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka rumusan masalah adalah

sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi kerja terhadap kompensasi secara

signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jawa Timur?

2. Apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kompensasi secara signifikan

pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Timur?

3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi kerja terhadap komitmen organisasional

secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Timur?

4. Apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasional

secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Timur?
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5. Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasional

secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Timur?

6. Apakah terdapat pengaruh kompetensi kerja terhadap komitmen organisasional

melalui kompensasi secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur?

7. Apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasional

melalui kompensasi secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi kerja terhadap

kompensasi secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Menganalisis dan menguji pengaruh beban kerja terhadap kompensasi

secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi kerja terhadap

komitmen organisasional secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil

di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Menganalisis dan menguji pengaruh beban kerja terhadap komitmen

organisasional secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
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5. Menganalisis dan menguji pengaruh kompensasi terhadap komitmen

organisasional secara signifikan pada Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi kerja terhadap

komitmen organisasional melalui kompensasi secara signifikan pada

Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Timur.

7. Menganalisis dan menguji pengaruh beban kerja terhadap komitmen

organisasional melalui kompensasi secara signifikan pada Pegawai

Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan

bermanfaat bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam

mengambil kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia yang

mengarah pada peningkatan Aparatur Sipil Negara terutama dalam hal

kompetensi kerja, beban kerja, komitmen organisasional, dan kompensasi

untuk mencapai sasaran, tujuan, dan keberhasilan institusi.
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1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi

perkembangan ilmu pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan

dengan kompetensi kerja, beban kerja, komitmen organisasional, dan

kompensasi serta dapat bahan referensi dan acuan bagi peneliti lainnya

yang ingin melakukan penelitian sejenis.
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