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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  

telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam 

mengambil kebijakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Berlakunya undang-undang tersebut mengakibatkan interaksi antara 

aparatur daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Ditambah dengan 

semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi 

manusia hingga melahirkan tuntutan terhadap pelayanan yang berkualitas dari 

aparatur pemerintah sehingga mengharuskan adanya peningkatan kinerja 

pegawai aparatur pemerintahan. 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan 

kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu 

instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta 

mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang 

diambil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian 

prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS 

yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Adapun indikator penilaian kinerja 

di Instansi Pemerintahan diantaranya integritas, komitmen, disiplin, kerja 

sama, dan kepemimpinan. 

Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, 

maka dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, 

meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk 
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perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan 

suatu tindakan, dan lain-lain. 

Dalam setiap organisasi baik di perusahaan maupun di pemerintahan 

mempunyai karakteristik atau jati diri yang khas, artinya bahwa setiap 

organisasi mempunyai kepribadian tersendiri. Salah satu faktor yang 

membedakan suatu organisasi dari organisasi yang lainnya adalah budayanya. 

Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana pegawai menerima nilai-nilai 

budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kemauan, kemampuan dan 

kesediaan seseorang menyesuaikan perilakunya dengan budaya organisasi, 

mempunyai relevansi tinggi dengan kemauan, kemampuan dan kesediaan 

meningkatkan produktivitas kerjanya.  

Menurut Fuad Mas’ud (2004) menyatakan bahwa budaya organisasi 

adalah sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam 

suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan 

organisasi satu dengan organisasi lain, disebutkan juga oleh Hofstede (1993) 

dalam Fuad Mas’ud (2004) indikator-indikator budaya yaitu profesionalisme, 

sikap terbuka, keteraturan pegawai, rasa tidak curiga pada rekan kerja, dan 

integrasi pegawai. 

Budaya organisasi adalah merupakan perwakilan dari norma-norma 

perilaku yang harus diikuti oleh anggota organisasi, termasuk mereka yang 

berada dalam hirarkhi organisasi. Bagi organisasi yang masih didominasi oleh 

pendiri, maka budaya organisasi akan menjadi wahana untuk 

mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada anggota organisasi yang 

lain.   

Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam 

suatu organisasi menuntut untuk diperhatikan, sebab secanggih apapun  

teknologi yang dipergunakan dalam suatu organisasi serta sebesar apapun 

modal organisasi, anggota atau pegawai dalam organisasilah yang pada 

akhirnya yang menjalankan.  

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa didukung dengan kualitas yang baik 

dari pegawai dalam melaksanakan tugasnya keberhasilan organisasi tidak 
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tercapai. Kontribusi pegawai pada suatu organisasi akan menentukan maju 

atau mundurnya organisasi. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan organisasi 

dibutuhkan kinerja pegawai sesuai dengan standar dan norma organisasi. Jika 

kinerja sumber daya manusia bagus, maka tujuan visi dan misi organisasi juga 

akan bagus, begitu juga sebaliknya.  

Secara umum kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh budaya 

organisasi dan juga faktor kepemimpinan organisasi. Melalui manajemen 

sumber daya manusia aspek kinerja dapat lebih diarahkan secara efektif dan 

efisien khususnya berkaitan dengan tujuan organisasi.   

Sedangkan kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sering 

dipermasalahkan karena baik pemerintah maupun masyarakat semakin 

menyadari bahwa tercapainya suatu tujuan dalam skala nasional, regional atau 

lokal tergantung pada kepemimpinan seseorang yang memimpin suatu 

instansi, jawatan, perusahaan, lembaga dan sebagainya sehingga dapat 

dijelaskan bahwa suatu organisasi akan berhasil / gagal ditentukan oleh 

kepemimpinan, di mana pimpinan yang bertanggung jawab atas segala 

pelaksanaan suatu pekerjaan tersebut. 

Pemimpin merupakan orang-orang dengan motivasi tinggi dalam 

memimpin dan mengendalikan organisasi, para pemimpin yang efektif dengan 

sukarela akan berusaha mencapai sasaran dan target yang tinggi dengan 

menetapkan standar-standar prestasi yang tinggi bagi mereka sendiri. 

Pemimpin efektif mempunyai sifat energik, menyukai segala sesuatu yang 

sifatnya menantang dan menyukai permasalahan-permasalahan sulit dan tidak 

terpecahkan yang muncul di lingkungan organisasi. Seorang pemimpin efektif 

akan berusaha mengubah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu hal 

dengan menunjukkan arah yang harus ditempuh dan membina anggota 

kelompok ke arah  penyelesaian hasil pekerjaan kelompok.  

Menurut Susilo Martoyo (2000), pemimpin adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan memimpin, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain atau kelompok. Indikator-indikator kepemimpinan menurut 
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Martoyo (2000) diantaranya kemampuan analitis, ketrampilan berkomunikasi, 

keberanian, kemampuan mendengar, dan ketegasan.  

Di dalam suatu organisasi terdapat dua pengaruh yang timbul dari 

hubungan antara pimpinan dan anggota organisasi, maksudnya terdapat 

interaksi dan reaksi timbal balik dari orang-orang yang ada dalam suatu  

organisasi. Seorang pemimpin mempunyai misi atau tujuan yang ingin 

dicapainya, pemimpin akan berusaha menterjemahkan misi tersebut dengan 

mendorong para pengikutnya hingga mencapai tingkat prestasi yang cukup 

memuaskan.  

Inspektorat Kota Bandung merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat 

Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam 

kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan 

tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan 

menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting 

Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning 

System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh 

eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa 

(Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan 

kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung, untuk itu pegawai pada Inspektorat Kota Bandung 

harus memiliki kinerja yang tinggi dengan meningkatkan budaya organisasi 

serta membentuk jiwa kepemimpinan. 
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Namun demikian berdasarkan pengamatan penulis, budaya organisasi 

yang terbentuk di Inspektorat Kota Bandung belum optimal hal tersebut 

terlihat kurangnya sikap terbuka, kurangnya sikap percaya pada rekan kerja 

integritas pegawai yang masih rendah, kurangnya disiplin pegawai karena 

masih terdapat pegawai yang tidak tepat waktu masuk kantor dan pegawai 

cenderung mengabaikan pekerjaan pada saat kepala Inspekur tidak berada 

ditempat 

Berkenaan dengan kinerja pegawai menunjukkan bahwa prestasi kerja 

pegawai belum optimal terhadap terwujudnya kinerja pegawai, masih perlu 

ditingkatkannya nilai-nilai kejujuran pegawai, tanggungjawab pegawai 

terhadap pekerjaan, ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku,  

kerjasama antar pegawai serta jiwa kepemimpinan. 

Berdasarkan pengamatan penulis diatas, untuk memperkuat hipotesis 

awal dalam penelitian ini tentang budaya organisasi, kepemimpinan dan 

kinerja pegawai di Inspektorat Kota Bandung maka dilakukan survey awal 

kepada seluruh pegawai di Inspektorat Kota Bandung sebanyak 70 orang 

pegawai dengan hasil sebagai berikut : 

 

1.1.1 Hasil Rekapitulasi Absensi tentang Budaya Organisasi dengan Uji 

Pra Survey. 

Berikut merupakan data rekapitulasi absensi seluruh pegawai 

Inspektorat Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan Bulan 

Oktober 2017. 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Absensi 

Inspektorat Kota Bandung 

N

o 
Periode Kehadiran 

Ketidak

hadiran 

Keterlam

batan 
Dinas Sakit Izin Cuti 

1 

2017 

(s/d 

Oktobe

r 2017) 

89.95 % 3.10 % 33.86 % 
3.91 

% 

1.29 

% 

0.97 

% 

0.77 

% 

2 2016 66.85 % 23.00 % 26.70 % 
6.31 

% 

1.56 

% 

1.46 

% 

0.81 

% 

 

Berdasarkan data rekapitulasi absensi di atas dihasilkan total 

Mean Scoring 89.95% + 66.85% = 156.8% dibagi dengan 200% 

sehingga didapatkan angka sebesar 78.4% sehingga Mean Scoring 

Budaya Organisasi di Inspektorat Kota Bandung adalah “Baik”. 

 

Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik Sangat Baik 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

 

 

 

1.1.2 Hasil jawaban responden tentang Kepemimpinan dengan Uji Pra 

Survey. 

Tabel 1.2 

Hasil Jawaban Responden 

Inspektorat Kota Bandung 

No Item Questioner 
Scoring Total 

Scoring 5 4 3 2 1 

1 

Sebelum bertindak saya 

selalu menganalisa 

terlebih dahulu  

5 64 102 32 3 206 

BAIK 

MEAN 
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2 
Hasil analisa saya selalu 

tepat dan akurat 
10 40 102 46 1 199 

3 
Saya selalu bersandar 

atas hasil analisa saya 
10 48 123 24 3 208 

4 

Saya percaya analisa 

saya dapat 

dipertanggungjawabkan 

untuk di eksekusi 

0 64 120 26 1 211 

5 

Saya tidak pernah 

memiliki hambatan 

komunikasi dengan siapa 

pun 

10 48 102 38 3 201 

6 

Saya  selalu lancar dalam 

berkomunikasi dalam 

rapat dinas 

0 44 87 44 8 183 

7 

Saya bersikap egaliter 

dalam berkomunikasi  

dengan siapa pun 

5 20 57 84 3 169 

8 

Semua orang senang 

berkomunikasi dengan 

saya 

30 68 78 32 5 213 

9 

Saya berani 

mengusulkan ide saya 

untuk kepentingan 

bersama 

20 84 87 28 2 221 

10 

Saya berani menolak 

sesuatu yang 

bertentangan dengan 

hukum  

15 44 102 44 0 205 
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11 

Saya berani 

berargumentasi 

mempertahankan 

pendapat saya yang saya 

pandang benar. 

0 44 87 50 5 186 

12 

Saya selalu berani 

mengambil keputusan 

yang saya telah analisa 

dengan baik. 

10 68 90 34 4 206 

13 

Saya selalu diminta 

teman kerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

kantor 

10 52 117 26 3 208 

14 

Saya biasa 

mendengarkan keluh 

kesah pimpinan, teman 

atau bawahan saya 

25 36 129 20 3 213 

15 

Saya selalu 

mendengarkan dengan 

baik usulan dari 

pimpinan, teman atau 

bawahan saya.   

35 56 87 32 4 214 

16 

Saya selalu menerima 

saran dan kritik yang 

membangun dari orang 

lain 

15 144 87 2 1 249 

17 

Saya selalu tegas dalam 

menjalankan aturan yang 

telah disepakati 

10 128 102 2 1 243 
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18 

Saya memiliki ketegasan 

dalam pengambilan 

keputusan 

10 128 90 8 2 238 

19 

Saya tidak pernah ragu 

dalam memberikan 

masukan yang baik bagi 

organisasi 

10 124 93 8 2 237 

20 

Saya selalu menindak 

tegas terhadap 

pelanggaran-pelanggaran 

yang merugikan 

organisasi 

0 68 129 16 2 215 

 Total           4225 

 

Setelah diketahui total score dari seluruh jawaban responden, 

kemudian dilakukan scoring untuk mengetahui kategori  penilaian 

terhadap variabel Budaya Organisasi. Total Score tertinggi untuk 20 

pertanyaan dengan 70 responden adalah 7000 (70x20x5), diperoleh 

persentasi 4225/7000 x 100% = 60.35% sehingga Mean scoring untuk 

Kepemimpinan di Inspektorat Kota Bandung adalah “Cukup Baik”. 

 

Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik Sangat Baik 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

 

 

 

1.1.3 Hasil Perbandingan Target dan Realisasi tentang Kinerja Pegawai 

dengan Uji Pra Survey. 

Berikut merupakan hasil pengolahan data Output di Inspektorat 

Kota Bandung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai 

CUKUP 

BAIK 

MEAN 
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outputnya. Data yang dihasilkan merupakan perbandingan antara data 

realisasi dengan target Laporan Hasil Pemeriksaan. 

 

Tabel 1.3 

Perbandingan Realisasi dan Target 

Inspektorat Kota Bandung 

 

Tahun Target Realisasi % 

2015 150 87 58% 

2016 178 113 63% 

2017 (s/d 

Oktober 2017) 
100 60 60% 

Mean     60% 

 

Setelah diketahui angka Mean dari tabel di atas, kemudian 

dilakukan skorring untuk mengetahui kategori penilaian terhadap 

variabel Kinerja Pegawai. Sehingga diperoleh jawaban bahwa Kinerja 

Pegawai di Inspektorat Kota Bandung adalah “Cukup Baik” 

 

Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik Sangat Baik 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian “Implikasi 

Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Inspektorat Kota Bandung”. 

 

 

 

 

CUKUP 

BAIK 

MEAN 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta 

pembatasan masalah, maka fokus permasalahan pada penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat implikasi Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai 

pada Inspektorat Kota Bandung ? 

2. Apakah terdapat implikasi Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada 

Inspektorat Kota Bandung ? 

3. Apakah terdapat implikasi Budaya Organisasi dan Kepemimpinan  secara 

simultan Terhadap Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kota Bandung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Merujuk pada rumusan  masalah  tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Budaya Organisasi dan 

Kepemimpinan secara simultan terhadap Kinerja Pegawai pada 

Inspektorat Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

  Merujuk pada tujuan penelitian di atas,  maka penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :. 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis  

a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu 

administrasi publik dalam mengelola manajemen sumber daya manusia 

sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan 

penelitian/kajian yang sama di masa mendatang. 
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b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu administrasi 

publik yang menyangkut peningkatan kinerja pegawai. 

c. Menambah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumbangan pemikiran 

bagi Inspektorat Kota Bandung untuk meningkatkan budaya organisasi dan  

kepemimpinan  terhadap Kinerja Pegawai. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi tolak ukur  peningkatan kinerja 

pegawai melalui budaya organisasi dan kepemimpinan pada Inspektorat 

Kota Bandung.      


