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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh 

peran dan kinerja para pegawainya. Peningkatan kinerja pegawai menjadi 

penting mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana 

dikehendaki oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak 

bagi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimana 

pemerintah beserta aparaturnya lebih berperan sebagai fasilitator. Perubahan 

arah kebijakan ini membawa implikasi terhadap kemampuan profesionalisme 

pegawai dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi 

persaingan. Maka peningkatan kinerja aparatur merupakan hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan (Wahyuningrum 2008). 

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh 

keberhasilan aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya, terutama dari 

segi kepegawaian. Oleh karena itu aparatur pemerintah memiliki peranan dan 

kedudukan yang sangat penting sebagai motor dan penggerak dalam semua 

aktivitas fungsi pemerintahan. Sumber daya manusia merupakan salah satu 

sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintah menyangkut 

kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Pelaksanaan pemerintah 

yang baik diperlukan dukungan kesiapan aparatur yang baik. 
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Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang 

sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi instansi 

(organisasi) untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan yang tidak stabil. 

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan 

dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan 

lingkungan perusahaan atau organisasi. Wexley dan Yukl (2005), 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain adalah 

motivasi dan disiplin kerja dan ada juga beberapa indikator kinerja menurut 

(Wibowo, 2010) yang sangat berpengaruh dalam kinerja yaitu  1) tujuan, 2) 

standar, 3) umpan balik, 4) alat atau sarana,5)  kompetensi, 6) motif dan 7) 

peluang. 

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan dengan kemampuan dan motivasi kerja. Oleh karena itu 

menurut Mangkunegara, (2005), ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kinerja individu yakni kemampuan (ability), dan motivasi kerja (motivation) 

individu tersebut. Kemampuan individual tergantung dari tingkat pengetahuan 

(knowledge) yang dimiliki, latar belakang pendidikan, dan keterampilan (skill) 

yang dikuasai. Sedangkan motivasi kerja individual tergantung sikap (attitude) 

sebagai motivasi dasar dan lingkungan yang mempengaruhi motivasi 

tersebut. Oleh karena itu, pembinaan dan peningkatan kinerja individu dapat 

dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan motivasi 
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kerja yang dimiliki. Peningkatan kemampuan kerja dilakukan dengan upaya 

peningkatan aspek-aspek yang mendasari unsur tersebut yakni pengetahuan 

dan keterampilan kerja individu serta peningkatan motivasi kerja dilakukan 

dengan cara membina sikap mental individu serta situasi/lingkungan yang 

mendorong timbulnya kepuasan dan kemauan kerja individu. 

Kemudian Riniwati (2011), menyatakan bahwa penilaian kinerja 

adalah memberikan umpan balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi 

pegawai, untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau agar berkinerja 

lebih baik lagi. Pegawai menginginkan dan memerlukan umpan balik 

berkenaan dengan prestasi mereka, dan penilaian menyediakan kesempatan 

untuk memberikan umpan balik kepada mereka. Jika kinerja tidak sesuai 

dengan standar, maka penilaian dapat memberikan kesempatan untuk 

meninjau kemajuan pegawai, serta menyusun rencana peningkatan kinerja. 

Untuk menciptakan kinerja yang tinggi, dibutuhkan adanya 

peningkatan prestasi kerja yang optimal dan mampu mendayagunakan 

potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai guna menciptakan 

tujuan organisasi, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan organisasi. Selain itu, organisasi perlu memperhatikan 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi pegawai, dalam hal ini 

diperlukan adanya peran organisasi dalam meningkatkan motivasi dan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna mendorong terciptanya 

sikap dan tindakan yang profesional dalam menyelesaikan pekerjaan. Kinerja 
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mengacu pada prestasi kerja pegawai yang diukur berdasarkan standard 

atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. 

Dalam penyelenggaraan manajemen dibidang administrasi dan 

keuangan tidak hanya ditentukan dengan infrastruktur dan fasilitas yang 

memadai serta dukungan dana semata, tetapi juga ditentukan dari 

keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia. Manajemen 

kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi 

dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat 

berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan organisasi 

(Mangkunegara, 2011).  

Masalah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, 

merupakan masalah yang patut mendapat perhatian setiap organisasi adalah 

masalah kinerja pegawai, karena kinerja pegawai sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi, Budaya organisasi dapat mempengaruhi 

profesionalisme kerja pegawai negeri sipil, karena menciptakan interaksi 

antar pegawai negeri sipil dan pola perilaku bagi pegawai negeri sipil untuk 

memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang 

diberikan oleh organisasinya. Nilai-nilai yang dianut bersama dalam 

organisasi membuat pegawai negeri sipil merasa nyaman bekerja, memiliki 

komitmen dan kesetiaan serta membuat pegawai negeri sipil berusaha lebih 

keras, meningkatkan profesionalisme kerja pegawai negeri sipil, dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif. Budaya organisasi merupakan 
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strategi penting yang efektif bagi organisasi dalam mendorong 

profesionalisme kerja pegawai negeri sipil. 

Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi yang cocok 

diterapkan pada sebuah organisasi, maka diperlukan adanya dukungan dan 

partisipasi dari semua anggota yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. 

Para pegawai negeri sipil membentuk persepsi keseluruhan berdasarkan 

beberapa indikator budaya organisasi menurut (Robbins & Coulter, 2009) 

yaitu 1) inovasi dan pengambilan resiko, 2) perhatian pada detail, 3) orientasi 

hasil, 4) orientasi pada individu, 5) orientasi tim, 6) keagresifan dan 7) 

Stabilitas. Budaya organisasi secara realistis mempengaruhi profesionalisme 

kerja pegawai negeri sipil. Kesadaran pemimpin organisasi ataupun pegawai 

negeri sipil terhadap pengaruh budaya organisasi instansi/lembaga dapat 

memberikan semangat yang kuat untuk mempertahankan, memelihara, dan 

mengembangkan budaya organisasi tersebut yang merupakan daya dorong 

yang kuat untuk kemajuan organisasi instansi/lembaga.  Budaya organisasi 

instansi/lembaga yang kuat akan menumbuhkembangkan rasa tanggung 

jawab yang besar dalam diri pegawai negeri sipil sehingga mampu 

memotivasi untuk menampilkan profesionalisme yang paling memuaskan, 

mencapai tujuan yang lebih baik, dan pada gilirannya akan memotivasi 

seluruh anggotanya untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya. Kemudian 

menurut (Robbins, 2001:37) mengingat pentingnya tuntutan kinerja pegawai  
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dalam  suatu  organisasi,  motivasi  kerja  juga  harus  menjadi  perhatian 

pengelola organisasi. 

Sedangkan motivasi kerja individual tergantung sikap (attitude) 

sebagai motivasi dasar dan lingkungan yang mempengaruhi motivasi 

tersebut. Oleh karena itu, pembinaan dan peningkatan kinerja individu dapat 

dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan motivasi 

kerja yang dimiliki. Peningkatan kemampuan kerja dilakukan dengan upaya 

peningkatan aspek-aspek yang mendasari unsur tersebut yakni pengetahuan 

dan keterampilan kerja individu serta peningkatan motivasi kerja dilakukan 

dengan cara membina sikap mental individu serta situasi/lingkungan yang 

mendorong timbulnya kepuasan dan kemauan kerja individu. 

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (2000), motivasi merupakan 

keadaan pribadi dalam seseorang yang mendorong kenginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan, sedangkan 

motivasi kerja yang disebutkan oleh (Maslow, 2010) terdapat beberapa 

indikator motivasi kinerja yaitu : 1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, 3) kebutuhan afiliasi, 4) kebutuhan akan 

penghargaan, dan 5) kebutuhan aktulualisasi diri. Sedangkan menurut 

Wexley dan Yukl (2005), motivasi diartikan sebagai suatu proses dimana 

perilaku diberikan energi dan diarahkan. Batasan tersebut mengandung 

makna bahwa motivasi merupakan pemberian atau penimbulan motif,  
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sehingga pengertian motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja (As‟ad, 2002). 

Motivasi kerja sebagai motor penggerak yang paling vital dalam 

sebuah pencapaian kinerja. Tanpa motivasi pegawai tidak akan berhasil 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan secara maksimal karena tidak ada 

kemauan yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri, yang muncul 

hanyalah rutinitas. Motivasi kerja mempunyai peranan yang sangat besar dan 

berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pekerjaan pegawai karena tanpa 

adanya motivasi kerja dari para pegawai niscaya pekerjaan tersebut tidak 

akan terlaksana dengan baik dan lancar. Motivasi kerja dapat dijadikan 

sebagai landasan atau dasar bagi kelancaran proses pembentukan, 

pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia (Mildawani, 1997) 

Salah satu unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo 

yang memiliki peran memberikan layanan adalah Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Negeri Gorontalo selaku unsur pelaksana administrasi yang 

menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada 

kemahasiswaan, masyarakat kampus dan stockholder di lingkungan 

Universitas Negeri Gorontalo, Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Gorontalo memiliki sub bagian yan terbagi tiga (3) bagian yaitu : 1) Bagian 

Umum, 2) Bagian Kepegawaian, dan 3) Bagian Keuangan, yang dituntut 

mampu memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan yang 
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optimal kepada mahasiswa, masyarakat kampus dan stockholder secara 

efektif dan efisien (Sumber: Kepala Bagian Kepegawaian). 

Pelaksanaan layanan dan adminsitrasi yang di Biro Umum dan 

Keuangan Universitas Negeri Gorontalo diperankan oleh para Aparatur Sipil 

Negara (ASN) bagian administrasi atau struktural. Administrasi yang 

diselenggarakan merupakan bagian dari administrasi negara/publik, salah 

satunya adalah pelayanan administrasi yang dilakukan di bagian keuangan 

Universitas Negeri Gorontalo. Administrasi keuangan dapat dikatakan 

sebagai titik nadi Universitas Negeri Gorontalo karena proses pengelolaan 

keuangan Universitas Negeri Gorontalo dari mulai tahapan rancangan 

anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran dikerjakan di bagian 

keuangan. 

Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan, dengan menggunakan sumber daya, 

teknologi, prasarana, sarana kerja, serta peningkatan keterampilan dan 

kemampuan pegawai melalui berbagai kursus atau pelatihan. Namun 

ternyata pencapaian kinerja pegawai bagian keuangan belum maksimal. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil kinerja yang masih rendah dan proses kerja yang 

belum optimal. Banyak upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri 

Gorontalo untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara 

keseluruhan, dengan menggunakan sumber daya, teknologi, prasarana, 

sarana kerja, serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pegawai 
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melalui berbagai kursus atau pelatihan. Namun ternyata pencapaian kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian keuangan Universitas Negeri Gorontalo 

belum maksimal.  

Berdasarkan prasurvai peneliti dengan melihat kondisi kerja yang 

terjadi diduga adanya indikasi rendahnya kinerja dan pelayanan dapat dilihat 

masih terjadinya keterlambatan dalam pengurusan atau penyelesaian suatu 

berkas, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berada ditempat kerjanya, dan 

kurang cepatnya pelayanan yang diberikan Aparatur Sipil Negara (ASN).  Hal  

ini  merupakan  indikasi  masih kurangnya pelayanan kinerja yang diberikan 

oleh Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo. Dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 
Absensi Aparatur Sipil Negara Bagian Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Negeri Gorontalo Bulan Januari-Maret 2018 

No Unit Kerja 
Jumlah 

ASN 
Hari 
kerja 

Uraian Kehadiran 

Alpa Ijin Sakit Cuti 
Dinas 
Luar 

Terlambat 
Tepat 
waktu 

1 Umum 32 62 247 12 11 3 121 817 309 

2 Kepegawaian 12 62 97 1 6 - 14 513 134 

3 Keuangan 24 62 435 3 3 - 11 1094 451 

Jumlah 68 186 779 16 20 3 146 2424 894 

(Sumber : Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kehadiran pegawai Biro 

Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo  yang masih rendah dari 

bulan Januari – Maret dan sisanya masih banyak tidak hadir tanpa alasan, 

tabel diatas juga memperlihatkan masih banyak pegawai yang belum tepat 
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waktu. Adapun yang menjadi masalah dalam aparatur sipil negara (ASN) 

yaitu masih kurangnya budaya organisasi yang diterapkan kepada aparatur 

sipil negara (ASN) sehinga menjadi pemicu muncul masalah seperti pada 

tabel diatas yang kurangnya disiplin kerja yang selalu menjadi masalah oleh 

aparatur sipil negara (ASN) dan itu masalah kedisplinan kerja yang selalu 

dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Hal ini mengindikasikan bahwa 

budaya organisasi dan motivasi kerja aparatur sipil negara (ASN)  perlu 

mendapat perhatian khusus karena ketidakhadiran pegawai akan 

mengganggu kinerja pegawai secara keseluruhan. 

Fenomena lain yang terlihat di Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Negeri Gorontalo adalah pemahaman pegawai terhadap budaya organisasi 

masih bervariatif, budaya organisasi yang ada belum sepenuhnya dapat 

mempengaruhi kepribadian pegawai untuk bertindak secara individu sesuai 

dengan budaya organisasi dan masih kurangnya motivasi kerja pada 

Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini ditunjukkan masih ada pegawai yang 

belum sepenuhnya mentaati ketentuan jam kerja, kurang disiplin, masih 

terlihat pegawai ngobrol bersantai pada jam kerja, ruangan kerja pegawai ada 

yang kosong pada saat jam kerja, pegawai keluar pada jam kerja dengan 

alasan yang tidak jelas tanpa izin dari atasan. Keadaan ini seharusnya tentu 

tidak dapat dibiarkan, karena  apabila dibiarkan berlarut-larut dapat mengarah 

kepada tindakan pegawai tidak loyal, pegawai mengabaikan seperti mangkir 
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atau datang terlambat, mengurangi kualitas dan kuantitas kerja serta tingkat 

kesalahan kerja meningkat. 

Penelitian ini mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh Apandi 

2015 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Biro Umum Dan Keuangan Universitas Lampung. 

Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan 

penelitian tentang Motivasi kerja, dan perbedaan penelitian ini yaitu Apandi 

2015 meneliti tentang Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Pegawai dan peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Peneliti juga mengacu  pada penelitian sebelumnya  yang dilakukan 

Lisdiana 2016 yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Komitmen Organisasi Pada Universitas 

Boyolali. Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini yaitu sama-sama 

melakukan penelitian tentang Budaya Organisasi, dan yang menjadi 

perbedaan dalam penelitian ini yaitu dilakukan Lisdiana 2016 Budaya 

Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Komitmen 

Organisasi sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang pangaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya 

Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 
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(ASN) (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Biro Umum Dan Keuangan 

Universitas Negeri Gorontalo).”  

1.2  Identifikasi Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat 

dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya disiplin kerja yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara 

(ASN), bila ini berkelanjutan dapat berdampak menurunya kinerja di 

Universitas Negeri Gorontalo 

2. Pemahaman budaya organisasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 

masih bervariatif dan budaya organisasi yang ada belum dapat 

mempengaruhi kepribadian ASN bila ini Terus terjadi maka berdampak 

pada kinerja ASN dalam organisasi dan dapat mempengaruhi tujuan 

organisasi di Universitas Negeri Gorontalo 

3. Masih kurangnya motivasi diri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

mentaati aturan yang ada di Universitas Negeri Gorontalo bila ini terus 

terjadi maka berdampak pada kinerja ASN yang ada di Universitas 

Negeri Gorontalo 

4. Masih terlihat Aparatur Sipil Negara (ASN) bersantai-santai pada jam 

kerja bila ini terus terjadi akan mempengaruhi kinerja ASN di 

Universitas Negeri Gorontalo 

5. Aparatur Sipil Negara (ASN) sering keluar pada jam kerja dengan 

alasan yang tidak jelas tanpa ijin atasan 
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1.3  Pembatasan Masalah 

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo. 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo. 

3. Pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Gorontalo. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

 
1. Apakah terdapat pengaruh   budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Gorontalo. 

2. Apakah terdapat pengaruh  motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Gorontalo. 

3. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja secara 

simultan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  di Biro Umum dan 

Keuangan Universtas Negeri Gorontalo. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Gorontalo. 

2. Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Gorontalo. 

3. Mengetahui pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja secara 

simutan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  di Biro Umum dan 

Keuangan Universitas Negeri Gorontalo. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan sumber daya manusia 

berupa budaya organisasi dan motivasi kerja keterkaitannya dengan 

upaya pengambilan kebijakan baik sekarang maupun yang akan datang 

dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

organisasi di lingkungan Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri 
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Gorontalo, dalam rangka perbaikan kedepan sebagai upaya untuk 

mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) kearah yang lebih  baik. 

 

 


