
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Fenomena terjadinya reformasi di Indonesia mengakibatkan munculnya 

suatu perubahan besar yang menghasilkan beberapa keputusan penting, salah 

satunya pada penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya reformasi birokrasi. Di 

antara keputusan penting yang dihasilkan, adalah disahkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi Kewenangan dari  

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 43 

tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

Perubahan kebijakan pemerintah tersebut berdampak pada perubahan 

budaya kerja pada organisasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesiapan 

pengembangan sumber daya manusia serta kesediaan sumber daya lainnya. 

Terjadinya perubahan kebijakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi. Hal ini menunjukan bahwa dalam mencapai tujuan 

organisasi diperlukan aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tugas 

secara profesional dengan  dilandasi kaidah, nilai dan norma sehingga tercipta 

etika kerja yang bertanggung jawab sebagai suatu  budaya kerja (Mohamad dkk, 

2004).  

Kenyataan selama ini banyak pegawai selaku aparatur negara bukan hanya 

sulit berubah namun juga ada yang mengabaikan nilai-nilai dan budaya kerja 

aparatur negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mangkuprawira (2003), bahwa 
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bukanlah suatu hal yang mudah menciptakan budaya kerja yang mampu 

membawa pegawai meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi karena pada dasarnya manusia memiliki karateristik tingkah laku yang 

berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan  

O’Neil et al., (2000) yang mengatakan bahwa perubahan pada diri seseorang tidak 

akan terjadi dengan sendirinya hanya karena diperintah, namun perubahan itu 

hanya terjadi apabila seseorang tersebut menginginkan secara suka rela terjadinya 

perubahan karena menyadarinya.  

Budaya kerja merupakan sesuatu yang tidak berwujud, menyangkut 

tatanan nilai, kepercayaan dan pengertian  yang dikaitkan oleh setiap individu 

kepada organisasi dan diharapkan mampu mengintegrasikan kekuatan internal, 

dan lebih dinamis, adaptif terhadap lingkungan eksternal  sehingga  memiliki   

landasan kuat untuk terjun dalam persaingan (Ndraha, 2003). Organisasi akan 

dikatakan gagal bila tidak melakukan pengembangan dari dalam organisasinya, 

tidak mengelola proses pertumbuhan dan perubahan. Pengembangan organisasi 

dikatakan efektif bila mampu beradaptasi, lebih terintegrasi, terampil serta dapat 

memberikan  kepuasan  kerja kepada pegawainya (Ma’arif, 2003).  

Kenyataan saat ini menurut persepsi masyarakat dan hasil evaluasi 

Depdagri, dikatakan bahwa kinerja PNS belum produktif. PNS belum  

mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik, pegawai melakukan hal-hal 

yang sama sekali bukan untuk kepentingan tugas dan fungsinya di tempat kerja 

(Jawa Pos, Oktober 2003). Pernyataan ini didukung oleh Susilo (2000) yang 

mengatakan bahwa secara tidak sengaja dan tanpa disadari umumnya pegawai 

larut dalam kesibukan sehari-hari untuk memperbesar kekuasaan, wewenang, dan 
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perannya serta  mengejar target fisik dengan memanfaatkan peluang di antara 

celah-celah ketentuan formal dan prosedur administratif yang berbelit-belit yang 

diciptakan. Kondisi yang telah membudaya dalam perilaku PNS tersebut  tidak 

terkecuali staf atau pimpinan. Perilaku tersebut sulit  untuk berubah bahkan sering 

mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja pegawai selaku aparatur negara. 

Sulitnya mengatasi tindakan kerja pegawai yang membenarkan segala macam  

cara dalam mencapai tujuan dan cenderung ke arah terciptanya budaya baru dalam 

bekerja menunjukkan bahwa kinerja  PNS belum kuat dan masih jauh dari 

harapan. Fakta ini didukung oleh pernyataan Menpan (Sinar Harapan, Januari 

2004)  yang mengatakan lebih dari lima puluh persen dari jumlah total PNS RI 

belum bekerja produktif, efisien, dan efektif. Data total jumlah PNS keadaan 

Desember 2006 berjumlah 3.725.231 orang  seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Jumlah  Pegawai   Negeri   Sipil  Dirinci  Menurut  Tingkat  Pendidikan   
Keadaan Desember 2006. 

No. 

 

Tingkat 
Pendidikan 

Jenis Kelamin 
 Jumlah % 

Pria % Wanita % 
1 Sekolah Dasar 95.321 94,9 5.129 5,1 100.450 2,7 
2 SLIP 97.953 86,8 14.930 13,2 112.883 3 
3 SLTA 774.642 57,9 563:729 42,1 1.338.371 35,9 
4 Diploma i 27.143 43,3 35.534 56,7 62.677 1.7 
5 Diploma II 253.306 41,4 358.305 58,6 611.611 16,4 
6 D-lll/SarMud 159.928 51,6 149.807 48,4 309.735 8,3 
7 Diploma IV 7.395 71,7 2.916. 28,3 10.311 0,3 
8 S-1/Sarjana 653.135 60,6 424.777 39,4 1.077.912 28,9 
9 S-2/Pasca Sarjana  68.424 73,9 24.136 26,1 92.560 2,5 

10 S-3/Doktor 7.073 81,1 1648 18.9 8.721 0,2 
Jumlah 2.144.320 57,6 1,580.911 42,4 3.725.231 100 

Sumber: Deputi Informasi Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (www.bkn.go.id) 

 

Tercapainya keberhasilan mencapai visi dan misi suatu organisasi 

diperlukan adanya kerja keras dari tiap unit organisasi untuk menjalankan budaya 

kerja yang optimal serta dukungan dari seluruh pegawai dalam organisasi.  Hal ini 
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akan terealisasi apabila setiap pegawai pada unit kerja di organisasi mau dan 

mampu bekerja dalam menjalankan  tugas dan pekerjaan yang diberikan, serta 

melakukan upaya-upaya untuk  mendorong  tercapainya  budaya kerja optimal 

tersebut. Mangkuprawira (2003) mengatakan bahwa meningkatnya kinerja 

organisasi tidak terlepas dari salah satu unsur penting yaitu sumber daya 

manusianya.  

Menurut Robbins (1996) terealisasinya pencapaian visi dan misi suatu 

organisasi apabila pegawai dalam organisasi mendapatkan kepuasan dengan 

pekerjaannya. Pegawai yang mendapatkan kepuasan kerja akan cenderung bekerja  

efektif, efisien bila  dibandingkan   dengan  pegawai   yang  kurang dan  tidak 

puas dengan pekerjaannya. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan  kerja pegawai 

penting untuk  menjadi   perhatian  dan pertimbangan  pimpinan agar tercapainya   

kinerja  pegawai yang optimal. Kepuasan kerja pegawai merupakan kunci 

pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam mendukung terwujudnya 

tujuan organisasi (Hasibuan, 2003).  

Berlatar belakang uraian di atas, penelitian ini menganalisis pengaruh 

budaya kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai di Biro Ekbang Setda 

Prov. Jambi. Hal ini dilandasi dengan fakta bahwa Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 

25/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pengembangan 

Budaya Kerja Aparatur Negara dengan menetapkan tujuh belas pasang nilai-nilai 

dasar budaya kerja. Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerja 

tersebut dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan 

manajemen untuk membangun suatu etika perilaku dan budaya kerja. 
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Keberhasilan pelaksanaan program budaya kerja di atas dapat terlihat dari adanya 

peningkatan tanggung jawab, peningkatan disiplin, kepatuhan pada aturan dan 

norma, terjalinnya komunikasi, hubungan harmonis pada semua level pekerjaan, 

peningkatan partisipasi, kepedulian, peningkatan kesempatan untuk memecahkan 

masalah serta berkurangnya tingkat kemangkiran dan keluhan. 

Harapan penulis penelitian ini dapat dipergunakan dalam upaya 

menumbuhkan  pengembangan budaya kerja yang baik dan dijadikan  suatu 

kebijakan yang disepakati bersama. Pengembangan budaya kerja yang disepakati 

bersama tersebut nantinya diharapkan akan dapat memotivasi  pegawai untuk 

bekerja lebih baik, efektif dan efisien. Pegawai yang termotivasi karena adanya 

budaya kerja yang baik akan memiliki keinginan dalam dirinya untuk berbuat 

lebih baik dan mendorong perilakunya ke arah tindakan pencapaian tujuan 

organisasi  dan   peningkatan   pemberdayaan  sumber daya manusia  tentunya 

akan terwujud. 

 

1.2.  Identifikasi  Masalah 

Kepribadian seseorang dibentuk oleh lingkungannya dan agar kepribadian  

tersebut  mengarah  kepada  sikap  dan  perilaku  yang  positif   harus didukung  

oleh  suatu  nilai yang diakui  tentang   kebenarannya   dan  dipatuhi   sebagai  

pedoman dalam bertindak. Hakekatnya bekerja merupakan bentuk atau cara 

manusia untuk mengaktualisasikan dirinya karena bekerja merupakan  bentuk  

nyata  dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan  yang  dianut  oleh  manusia  dan  

dapat  dijadikaan  motivasi  bagi  manusia   melahirkan   karya yang bermutu 

dalam pencapaian suatu tujuan (Kepmenpan No. 25/KEP/M.PAN/04/2002).  
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Melatarbelakangi Kepmenpan No. 25/KEP/M.PAN/04/2002 tersebut dan 

melihat fakta yang ada di lokasi penelitian maka identifikasikan  permasalahan 

utama yang berkaitan dengan  pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai adalah: 

1. Belum terwujud suatu sistem budaya kerja sebagai acuan nilai-nilai dan norma 

bagi pegawai pada Biro Ekbang Setda Prov. Jambi yang disepakati bersama 

dalam menyelesaikan, melaksanakan tugas dan kewajiban untuk tercapainya 

visi dan misi organisasi.   

2. Pegawai bekerja belum efektif dan efisien, disiplin kerja menurun, fungsi-

fungsi per unit kerja belum  terlaksana dengan baik, jam kerja yang tidak 

diefektifkan sesuai tugas pekerjaan.  

3. Masih rendahnya  kesadaran pegawai  akan  keberhasilan   kerja yang berakar 

dari nilai-nilai yang dimilikinya  serta perilaku yang menjadi  kebiasaannya  

dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu: 

1. Faktor apa  dari nilai-nilai  budaya  kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja pegawai. 

2. Mengapa budaya kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja. 

3. Mengapa Biro Ekbang Setda Prov. Jambi belum ada kebijakkan untuk 

mewujudkan pengembangan budaya kerja yang kondusif sehingga  pegawai 

terpuaskan dengan pekerjaannya dan memberikan hasil kerja yang optimal.  
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  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor dari nilai-nilai budaya kerja yang berpengaruh  terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja pegawai.  

2. Menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja 

3. Merekomendasikan suatu sistem pengembangan budaya kerja yang kondusif 

sehingga  kepuasan kerja dan kinerja pegawai mencapai tingkat optimal.  

 

1.5. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang diperoleh, antara lain dapat memberi penyusun pengalaman 

praktis dalam memahami dan menerapkan teori yang telah diterima dalam bidang 

manajemen sumberdaya manusia serta dapat menjadi dasar kajian dan acuan 

penyusun  dalam melakukan analisis pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja pegawai. Bagi organisasi diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat dalam melakukan upaya-upaya yang perlu 

diperioritaskan atau kebijakkan yang harus dilakukan agar terwujud budaya kerja 

yang kondusif sehingga  kepuasan kerja dan kinerja pegawai mencapai tingkat 

optimal agar sikap dan perilaku pegawai yang tidak efektif dan efisien dapat 

diminimalkan. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek penelitian dibatasi pada pelaksanaan dan kesesuaian nilai-nilai budaya 

kerja pada Biro Ekbang Setda Prov. Jambi serta pengaruhnya terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja pegawai dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. 

Responden adalah seluruh pegawai tidak terkecuali staf ataupun pimpinan. 




