
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Negara sedang berkembang seperti Indonesia, birokrasi pemerintahan 

baik di pusat dan terutama di daerah memegang peranan penting dalam 

pembangunan. Hal tersebut terjadi karena sektor-sektor lainnya seperti sektor 

swasta dan sektor masyarakat belum banyak memainkan peranan yang seharusnya 

dijalankannya.  Untuk itu birokrat pemerintah daerah dituntut untuk bekerja secara 

profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien. Masyarakat 

semakin kritis dan berani menuntut haknya dalam memperoleh pelayanan prima 

dari aparatur pemerintah. Oleh karenanya aparatur pemerintah harus berupaya 

meningkatkan kinerjanya dalam bentuk pelayanan, panutan dan pengayoman 

kepada masyarakat secara baik.  

Pencapaian kinerja memerlukan pegawai dengan budaya organisasi dan 

kinerja tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik. Selayaknya, 

pengembangan sumber daya manusia disertai dengan memperhatikan tingkat 

kesejahteraan aparatur, dikarenakan efektivitas, produktivitas, dan kualitas pribadi 

sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang ditawarkan organisasi, seperti 

gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang mendukung kelancaran tugas maupun 

jabatan serta jaminan hari tua.  Upaya memenuhi hal tersebut dapat menciptakan 

keamanan dan kenyamanan kerja, sehingga meningkatkan kinerja dan 

memperkecil kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dalam 

pekerjaannya seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. 
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Dalam kegiatan sehari-hari, terlihat sebagian besar pegawai pemerintah 

tidak memiliki semangat corporate culture yaitu tidak menunjukkan budaya yang 

mengacu pada efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga terkesan kurang 

produktif, seperti tidak mematuhi jam kerja, tidak mengerjakan apapun di kantor. 

Hal demikian tidak sesuai dengan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia 

yang memerlukan peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien.  

Permasalahan pegawai di atas juga terjadi di Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Siak. Berdasarkan pengamatan, pegawai yang apel pagi 

hanya sebagian kecil saja.  Sebagai contoh, masih banyak pegawai yang datang 

terlambat.  Disamping itu ada pula pegawai yang pulang lebih awal dari jam kerja 

yang berlaku.  Pada saat jam kantor banyak ditemui pegawai yang tidak bekerja, 

hanya mengobrol, dan membaca surat kabar atau majalah. Ada juga pegawai yang 

keluar kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi. Hal di atas sebagai indikasi 

adanya budaya organisasi  belum berjalan semestinya.  

Sebagai pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki semangat, 

budaya kerja, dan kepribadian yang unik sesuai dengan latar belakang personal 

dan pelatihan yang telah dilakukannya.  Hal ini menyebabkan budaya organisasi 

dan kinerja para pegawai akan berbeda satu dengan yang lainnya.  Perbedaan 

kedua aspek tersebut perlu diteliti, agar diperoleh gambaran menyeluruh 

mengenai budaya oranisasi dan kinerja pegawai  Dinas Peternakan dan Perikanan 

berikut faktor-faktornya sehingga dapat dijadikan acuan manajemen dalam 

memelihara dan meningkatkan budaya organisasi  dan kinerja pegawainya. 
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Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak merupakan perangkat 

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dimana dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya  mempunyai Visi “Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Rakyat 

dan Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas Melalui Pembangunan 

Peternakan dan Perikanan yang Handal Berbasis Sumber Daya Alam Lokal”. 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,  maka Dinas Peternakan Dan Perikanan 

Kabupaten Siak mempunyai misi sebagai berikut: (1) Menyediakan pangan asal 

ternak dan perikanan yang cukup baik kuantitas maupun kualitas (2) 

Meningkatkan sumber daya manusia petani dalam menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi (3) Menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis (4) 

Menciptakan peluang ekonomi dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan untuk 

peningkatan pendapatan petani dan (5) Mengoptimalkan pengelolaan potensi 

sumber daya alam peternakan dan perikanan dalam pembangunan yang 

berkelanjutan, berdaya saing, berkerakyatan dan desentralistik. 

 Untuk dapat merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Siak dituntut  terus-menerus  melakukan pengembangan 

organisasi, baik visi, misi, strategi dan budaya organisasi, pengembangan sumber 

daya manusia dan kinerja, kepemimpinan, standarisasi pelayanan dan lain 

sebagainya.  Beberapa aspek penting yang perlu mendapat penanganan dan 

perbaikan terus-menerus seperti: pengembangan organisasi yang meliputi visi dan 

misi organisasi, strategi pengembangan organisasi, budaya organisasi, lingkungan 

kerja dan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup manajemen 

kinerja pegawai, manajemen pelatihan dan pengembangan pegawai, sistem 

reward dan punishment, yang akan menimbulkan motivasi kerja pegawai, 



  

 

 

4

kepuasan kerja serta etos kerja yang baik. Di samping itu masalah kepemimpinan, 

supervisi, pengawasan, pengelolaan anggaran, standarisasi pelayanan, 

pengembangan lingkungan dan infra struktur, pengelolaan asset dan lain 

sebagainya merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. 

Berbagai permasalahan di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian terhadap permasalahan keorganisasian dan manajemen di Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak. Salah satu faktor strategis dalam 

membangun kapasitas institusi adalah menyangkut pengembangan  sumber daya 

manusia, yaitu aspek manajemen kinerja pegawai yang terkait dengan 

pengembangan organisasi dalam rangka membangun budaya organisasi yang kuat. 

Oleh karena itulah penulis  memilih Dinas ini sebagai objek penelitian dengan 

judul penelitian “Analisis Motivasi, Budaya Organisasi dan Kompetensi Dalam 

Pencapaian Kinerja Pegawai Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Siak”.  

 Dengan adanya pengembangan motivasi, budaya organisasi dan 

kompetensi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak yang 

diharapkan mampu memberi pengaruh pada peningkatan kinerja pegawainya. 

Untuk itulah penulis mencoba menganalisis pengaruh motivasi, budaya organisasi 

dan kompetensi terhadap kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Siak. 

 Alford (1998) mengemukakan bahwa berdasarkan konsep perubahan, 

suatu organisasi yang mengadakan perubahan akan membawa organisasi pada 

situasi yang lain dari sebelumnya.  Perubahan yang terjadi dapat memperkuat atau 

memperlemah  kehidupan organisasi.  Perubahan dalam organisasi ini melibatkan  

sumber daya manusia yang berperan dalam peningkatan kinerja organisasi.  Peran 
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sumber daya manusia pada masa kini akan menjadi penentu bagi keberhasilan 

pembangunan kesejahteraan . 

 Selain mempunyai berbagai fungsi yang berdampak positif, organisasi 

justru dapat ditimpa kegagalan karena peran lingkungan yang  tidak diharapkan, 

yaitu tidak  mendorong pada pencapaian kinerja sebuah organisasi, sehingga 

organisasi yang mempekerjakan pegawai yang tidak mampu melakukan integrasi  

dan tidak beradaptasi dengan lingkungan atau sebaliknya.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sejauh manakah faktor motivasi, budaya organisasi dan kompetensi 

mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Siak? 

2. Apa upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan motivasi, budaya   

organisasi dan kompetensi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai Dinas  

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas  

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak. 

2. Merumuskan  upaya untuk meningkatkan motivasi, budaya organisasi, dan 

kompetensi dalam peningkatan kinerja pegawai Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Siak. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

      (1) Mendapatkan informasi bagaimana meningkatkan motivasi, budaya organisasi 

dan kompetensi dalam peningkatan kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Siak (2) Sebagai bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan 

sistem berkaitan dengan pengembangan SDM, khususnya dalam meningkatkan 

motivasi kerja, budaya organisasi dan kompetensi dalam peningkatan kinerja 

pegawai pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak (3) Dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan  pendalaman materi 

perkuliahan manajemen sumber daya manusia dan manajemen sektor publik. 

   

 




