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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Administrasi adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu ( Liang Gie, 2004:14). Sedangkan definisi kepegawaian adalah 

yang berhubungan dengan pegawai, orang yang bekerja pada 

pemerintah/perusahaan. Secara umum pengertian pelayanan administrasi 

kepegawaian adalah menyediakan segala apa yang diperlukan oleh 

pegawai termasuk pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang 

kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang 

berkepentingan dalam birokrasi pemerintah. 

Pelayanan yang optimal bukan hanya dibutuhkan oleh masyarakat 

selaku objek publik dalam pelayanan pemerintahan, namun juga 

dibutuhkan oleh pegawai yang dalam hal ini yang bertugas sebagai 

pemberi layanan adalah pegawai Badan Kepegawaian daerah dalam 

suatu Kabupaten/Kota ataupun Provinsi. Pelayanan kepegawaian 

ditujukan bagi pegawai untuk mengkonsultasikan serta mengurus 

berbagai hal yang berkaitan dengan kepegawaian yang implikasinya pada 

jenjang karir pegawai itu sendiri. Sehingga dalam organisasi sektor publik 

tantangan dari pemberi layanan bukan hanya pada masyarakat namun 

juga pada pegawai di lingkungan organisasi publik tersebut. 
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Memasuki era globalisasi semua organisasi yang ada di indonesia 

baik itu organisasi pemerintah, swasta maupun kemasyarakatan harus 

menghadapi persaingan bebas, oleh karena itu sumber daya organisasi 

harus dikerahkan secara maksimal dan profesional untuk mendukung 

keberhasilan organisasi. Suksesnya suatu organiosasi tergantung pada 

keberhasilan manajemen pelaksanaan pekerjaan organisasi tersebut, 

keberhasilan manajemen tergantung pada dukungan tersedianya 

informasi. Keberhasilan suatu informasi dalam mendukung kegiatan 

organisasi tergantung pada tiga faktor utama yaitu keserasian data dan 

mutu, pengorganisasian data dan tata cara penggunaannya (Cook, 

1977:37).  

Pelayanan yang berkualitas merupakan harapan dari semua pihak 

baik pemberi layanan maupun penerima layanan. Pelayanan yang 

berkualitas ini bukan terjadi dan dihasilkan tanpa adanya usaha yang 

dalam hal ini dapat diupayakan melalui penggunaan sistem informasi 

berbasis aplikasi serta adanya motivasi kerja yang tinggi dari pegawai. Hal 

ini sebagaimana dikatakan oleh Dotulong, (2015) bahwa model TAM 

sebenarnya diadopsi dari model The Theory of Reasoned Action (TRA), 

yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Fishbe dan 

Ajzen, dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang 

terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan prilaku orang tersebut. 

Reaksi dan persepsi pengguna TI akan mempengaruhi sikapnya dalam 

penerimaan penggunaan TI, yaitu salah satu faktor yang dapat 
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mempengaruhi adalah persepsi pengguna atas kemanfaatan dan 

kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam 

konteks penggunaa TI, sehingga alasan seseorang dalam melihat 

manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan orang 

tersebut dapat menerima penggunaan TI. 

Sementara keterkaitan antara kualitas pelayanan dengan motivasi 

kerja dapat diungkapkan oleh Collins dalam Nasir (2007) menyatakan 

bahwa system pengukuran kinerja dapat digunakan untuk memotivasi 

seorang induvidu untuk lebih giat bekerja. System pengukuran ini 

membuat seorang individu lebih berarti karena informasi yang 

komprehensif tentang sebuah strategi kinerja dapat membantu individu 

untuk menyadari kemana organisasi akan melangkah dan bagaimana 

peran mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Motivasi kerja yang 

diberikan oleh pimpinan kepada pegawai sangat membantu dalam 

menyukseskan kegiatan ataupun pekerjaan yang hendak dilakukan, 

sebab motivasi tersebut dapat memberikan semangat kerja yang lebih 

dibanding tanpa adanya dorongan atau motivasi langsung kepada 

pegawai 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat 

pesat. Hal ini membuat jarak yang ada, sekat yang ada menjadi mengecil 

bahkan menghilang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu 

saja, melainkan juga dalam aspek kehidupan lainnya, seperti bidang 
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pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, dan sosial budaya 

(Prabowo, 2018). 

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi 

pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, 

pengolahan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar 

secara cepat dan akurat.Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan 

secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat 

di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa 

setiap individu diberbagai negara dapat saling berkomunikasi secara 

langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara 

(mediasi) apapun ( Cahyono, 2010) 

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba 

cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan. 

Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat 

mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau 

pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya melalui komunikasi satu 

arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi 

yang dimilikinya akan tetapi juga komunikasi dua arah yaitu masyarakat 

dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada 

pemerintah. 

Teknologi sistem informasi memiliki peran penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu organisasi, baik dilingkungan swasta 

maupun lembaga pemerintah. Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu 
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organisasi dengan didukung oleh penataan informasi yang baik tidak akan 

mengalami banyak hambatan. Penataan informasi yang dilakukan secara 

teratur, tepat, cepat dan terstandarkan akan sangat mendukung 

kelancaran pengelolaan dan target-target yang akan dicapai oleh suatu 

organisasi. Sesuai dengan perkembangan teknologi kebutuhan akan 

informasi kepegawaian yang cepat dan akurat dalam menampilkan data 

sesuai dengan keadaan sesungguhnya semakin dirasakan mendesak. 

Menyadari akan kebutuhan itu maka perlu dikembangkan Sistem 

Informasi manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses oleh 

masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama (Monalisa, 

2014). 

Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) adalah prosedur 

sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik 

dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang 

sumber daya manusia, aktifitas-aktifitas personalia, karakteristik-

karakteristik unit-unit organisasi (Simamora, 2001). Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sangat penting dalam memberikan 

pelayanan kepada seluruh personalia yang ada karena pegawai 

merupakan aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu 

dikelola dengan baik. Dimana SIMPEG adalah merupakan aplikasi yang 

dapat membantu dalam hal administrasi kepegawaian (pencatatan data, 

penggolongan, penggajian) serta memiliki kemampuan khusus untuk 

melakukan simulasi promosi pegawai. 
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Pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian 

(SIMPEG) dimaksudkan untuk memberikan informasi dan menyediakan 

data PNS yang lebih tersusun dengan baik sebagai bahan analisis dalam 

menunjang pengambilan keputusan, dengan kata lain data yang 

dihasilkan sangat berguna bagi pimpinan dalam mendukung pengambilan 

keputusan.  

Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia merupakan 

fungsi manajemen dalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan 

pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya 

tujuan organisasi. Pengaturan sumber daya manusi secara profesional 

dihapakan pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara 

profesional ini harus dimulai sejak perekrutan, penyeleksian, 

pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, 

penataran dan pengembangan karirnya (Mangkunegara, 2000:56).  

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan institusi 

pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dengan 

membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah 

(SIMPEGDA) sejak tahun 2012. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 127 

ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwa Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, 

dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan 

Sistem Informasi ASN, pada ayat (2) Sistem Informasi ASN sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi 

antar Instansi Pemerintah, ayat (3) Untuk menjamin keterpaduan dan 

akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara 

berkala dan menyampaikannya kepada BKN dan ayat (4) Sistem 

Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah 

diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Kenyataanya di 

lapangan bahwa penggunaan simpeg belum memberikan dampak optimal 

bagi terciptanya pelayanan yang prima bagi pegawai, karena banyaknya 

keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 

Adapun gambaran mengenai pelayanan kepegawaian ditunjukan 

dari data pegawai yang menggunakan layanan kenaikan pangkat yang 

disajikan sebagai berikut ini: 

Tabel 1.1: Jumlah PNS yang Melakukan Pengurusan Kenaikan 
Pangkat 

NO TAHUN JUMLAH 
Persentase  

Perumbuhan (%) 

1 2014 554   

2 2015 760 37.184 

3 2016 812 6.842 

4 2017 930 14.532 

5 2018 1055 13.441 

Rata-Rata 822 18.000 

Sumber: BKPPD Kabupaten Bone Bolango, 2018 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan 

permintaan pelayanan sehingganya pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berupaya 

meningkatkan akselerasi pelayanan kepegawaian dan mewujudkan 

manajemen kepegawaian berbasis elektronik. Penerapan pelayanan 

kepegawaian yang berbasis elektronik ini juga telah sesuai dengan 

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2017 Tentang 

Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan. Upaya tersebut telah dimulai dengan 

penataan database kepegawaian dan penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian ( SIMPEG ) secara online sejak tahun 2012. 

SIMPEG ini dibangun untuk mendukung sinkronisasi data pada system 

Informasi ASN secara nasional yang dikelola oleh Badan Kepegawaian 

Negara dan mengakomodir kebutuhan internal instansi dimana setiap 

tahunnya SIMPEG selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

Dalam satu tahun terakhir ini SIMPEG difokuskan tidak hanya 

bersifat informative namun pengembangannya mulai diintegrasikan 

dengan beberapa system layanan dan manajemen kepegawaian lainnya 

dengan memanfaatkan satu sumber data yakni basis data dari 

SIMPEGDA. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akselerasi 

pelayanan kepegawaian serta menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi 
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pengambilan keputusan dalam manajemen ASN sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang. 

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengelolaan data yang 

baik, termutakhirkan dan terpelihara. Sehingga tidak keliru dalam 

pelayanan dan pengambilan keputusan. Dilihat secara umum data 

pegawai terdiri dari dua jenis yakni data statis dan data dinamis. Data 

statis adalah data tetap pegawai yang tidak berubah sejak terangkat 

CPNS sampai pensiun. Sedangkan data dinamis adalah data pegawai 

yang setiap waktu dapat berubah atau bertambah. Data dinamis inilah 

yang masih kurang dilakukan pemutakhirannya pada SIMPEGDA. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan keterbatasan 

sumber daya pengelola data, berkolaborasi dengan operator (Kasubag / 

Pengelola Kepegawaian ) yang ada di OPD masing-masing dalam 

pengelolaan/pemutakhiran data pada aplikasi SIMPEGDA. Meskipun 

demikian masih banyak terdapat kekurangan, diantaranya sistem jaringan 

SIMPEGDA yang masih belum optimal sehingga mengakibatkan sulitnya 

pegawai mengakses aplikasi ini dan juga masih terdapatnya data yang 

tidak valid dan tidak lengkap atau tidak up to date.  

Faktor lain yang juga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan 

karena masih adanya pegawai yang kurang memahami cara 

mengoperasikan aplikasi ini. Kurangnya motivasi dari para pegawai dalam 

hal ini masih kurangnya kemauan dan keuletan dalam bekerja yang 

mengakibatkan terlambatnya penginputan data.  
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Dalam kenyataannya juga penerapan simpegda belum sepenuhnya 

menjadi bagian penting dalam administrasi kepegawaian, masih ada 

pegawai yang menggunakan cara manual untuk memasukkan data atau 

informasi tentang kepegawaian yang seharusnya aplikasi simpegda ini 

dapat memudahkan akses semua pegawai tanpa harus mengecek data 

atau informasi secara langsung pada bagian administrasi kepegawaian. 

Karena belum optimalnya penginputan data pegawai disebabkan 

oleh kurangnya pelibatan penyedia data dalam pemutakhiran data 

sehingga menyebabkan pelayanan kepegawaian masih kurang optimal, 

untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Aplikasi Simpegda Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas 

Pelayanan Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 

Bolango” 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sistem jaringan SIMPEGDA yang masih belum optimal sehingga 

mengakibatkan sulitnya pegawai mengakses aplikasi tersebut. 

2. Dalam aplikasi SIMPEGDA masih terdapat data pegawai yang tidak 

lengkap atau tidak up to date dan juga masih ada pegawai yang tidak 

terdata dalam aplikasi SIMPEGDA 

3. Masih adanya operator yang kurang memahami cara mengoperasikan 

aplikasi SIMPEGDA 
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4. Masih kurangnya kemauan dan keuletan kerja dari pegawai yang 

mengakibatkan terlambatnya penginputan data 

5. Kurangnya pemahaman pimpinan terhadap pentingnya aplikasi 

Simpegda. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam hal ini penulis membatasinya pada ruang lingkup 

penelitian yakni adakah pengaruh aplikasi Simpegda dan Motivasi kerja 

terhadap kualitas pelayanan kepegawaian pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh aplikasi Simpegda terhadap kualitas 

pelayanan kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 

Bolango? 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan 

kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango? 

3. Apakah terdapat pengaruh aplikasi Simpegda dan motivasi kerja 

secara simultan terhadap kualitas pelayanan kepegawaian pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh aplikasi Simpegda terhadap kualitas pelayanan 

kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan kepegawaian 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

3. Pengaruh aplikasi Simpegda dan motivasi kerja secara simultan 

terhadap kualitas pelayanan kepegawaian pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif 

untuk penelitian-penelitian khususnya berkenaan dengan 

pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam pelayanan 

public. 

b. Dapat menjadi salah satu sumber dalam pengembangan kebijakan 

pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerapan Simpegda 

dan sistem informasi lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas 

pelayanan khususnya dalam bidang kepegawaian. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam 

menilai pelaksanaan pelayanan kepegawaian melalui penerapan 

SIMPEGDA di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 

b. Sebagai salah satu informasi dan masukan bagi pemerintah 

Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango dalam pengembangan sistem layanan 

kepegawaian yang berkualitas. 


