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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah 

satu lembaga tinggi negara dituntut untuk terus 

meningkatkan kinerja sumber dayanya, agar 

tetap eksis dalam mengemban amanah negara 

untuk mendukung kinerja pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa. BPK mempunyai visi 

menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara 

yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

dasar untuk berperan aktif dalam mendorong 

terwujudnya tata kelola keuangan negara yang 

akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan 

visi tersebut perlu komitmen bersama dari 

seluruh komponen lembaga BPK RI. 

Untuk mendukung komitmen kerja tersebut, perlu 

adanya dukungan dari semua elemen pada 

lembaga BPK, dimana salah satu elemen utama 

pelaksananya adalah sumber daya manusia atau 

pegawai BPK sendiri. 
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Sumberdaya manusia mempunyai peran yang 

penting dalam mencapai tujuan organisasi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dilakukan karena sumberdaya manusia adalah 

aset organisasi yang sangat vital, dan juga yang 

menentukan kualitas akhir dari produk atau jasa 

yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pegawai 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

organisasi maka  setidaknya organisasi harus 

mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan 

pegawainya terhadap performansi organisasi.  

Sebagai salah satu faktor pendukung performasi 

adalah kepuasan kerja pegawai yaitu aspek-

aspek yang dapat memunculkan rasa puas atau 

tidak puas pegawai terhadap pekerjaannya. Tidak  

ada  yang  membantah  jika dikatakan  bahwa  

kepuasan  kerja    pegawai  memiliki  implikasi  

yang  sangat besar  bagi  instansi  maupun  

organisasi. Pegawai  dengan  tingkat  kepuasan  

yang tinggi  akan  cenderung memiliki kinerja 

yang lebih efektif jika dibandingkan dengan  

pegawai  dengan  tingkat  kepuasan yang 

rendah. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja pada 
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pegawai ini sudah menja-di sorotan penting bagi 

BPK. Hal ini terbukti dalam Sistem Manajemen 

Kinerja (SIMAK) ditegaskan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan tugas pokok BPK didukung oleh 

pengelolaan intangible asset and resources yang 

diukur melalui capaian beberapa  Indikator 

Kinerja Utama  (IKU), dengan  salah  satu  

diantaranya  adalah Indeks Kepuasan Pegawai. 

Pengertian kepuasan kerja itu sendiri menurut 

Fred Luthans (1992) adalah perasaan (emosi) 

terhadap pekerjaannya. Organisasi perlu 

memperhatikan derajat kepuasan kerja 

pegawainya dengan cara mengkaji ulang aspek-

aspek yang dapat mempengaruhi kepuasaan 

kerja. Kepuasan kerja menjadi hal penting karena 

dapat mempengaruhi produktivitas pegawai 

(Edward Lawler, Steers & Porter, 1983), sebab 

pegawai yang memiliki kepuasan yang tinggi 

akan memandang pekerjaannya sebagai hal yang 

menyenangkan, berbeda dengan pegawai yang 

memiliki kepuasan kerja rendah, ia akan melihat 

pekerjaannya sebagai  hal yang menjemukan 
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sehingga pegawai tersebut bekerja dalam 

keadaan terpaksa.  

Pegawai yang bekerja dalam keadaan terpaksa 

akan memiliki hasil kerja yang rendah dan hal ini 

akan menyebabkan kerugian pada organisasi. 

Dengan melihat hal tersebut, maka menjadi hal 

penting bagi BPK sebagai organisasi yang 

mempunyai visi menjadi organisasi exellent di 

antara lembaga-lembaga tinggi lainnya untuk 

mengetahui tingkat kepuasan kerja pegawai dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 

kepuasan kerja pegawainya. Sangat penting bagi 

BPK untuk melakukan suatu pengukuran 

mengenai kepuasan kerja pegawainya, sehingga 

pihak pimpinan dapat memperkirakan tingkat 

produktivitas pegawainya. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perbaikan yang dilakukan oleh BPK untuk 

memperbaiki kondisi organisasi dilakukan mulai 

dari internal organisasi itu sendiri. Organisasi 

harus melihat kondisi organisasinya secara 

kompleks termasuk kondisi pegawainya. 
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Mengingat begitu pentingnya peranan sumber 

daya manusia terhadap performansi dan 

kemajuan suatu organisasi, maka pihak 

manajemen harus mengevaluasi kualitas layanan 

internal yang mampu mendukung kepuasan kerja 

pegawai. 

 Adapun masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kepuasan pegawai BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pegawai 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

terhadap organisasi dan bagaimana 

harapan (ekspektasi) pegawai terhadap 

organisasi 

 Dari hasi pengukuran tersebut 

diharapkan memperoleh hasil yang akan 

dijadikan rencana kerja bagian SDM. 

 

1.3 Tujuan  

  Dari perumusan masalah tersebut maka 

tujuan penelitian ini akan difokuskan untuk: 



I-6 
 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

kerja 

2. Mengukur tingkat kepuasan pegawai 

terhadap organisasi dengan mengukur 

besarnya gap antara tingkat kepuasan 

dengan tingkat kepentingan yang 

dirasakannya. 

3. Menentukan usulan berupa faktor-faktor 

apa yang menjadi prioritas perbaikan 

oleh pihak manajemen untuk 

meningkatkan kinerja di internal BPK 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

 

1.4  Manfaat 

  Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Pihak manajemen dapat mengetahui 

faktor-faktor kepuasan kerja yang paling 

diprioritaskan oleh pegawai. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan yang dianggap 

perlu oleh organisasi untuk meningkatkan 

kepuasan kerja pegawai. 
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1.5  Batasan Masalah 

  Batasan masalah yang dibahas adalah : 

1. Responden adalah pegawai BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

2. Penelitian ini memfokuskan diri pada 

pengukuran kepuasan kerja pegawai dari 

segi ekspektasi dan persepsi pegawai. 

3. Dalam penyusunan usulan perbaikan 

pelayanan yang diberikan, penilaiannya 

didasarkan pada hasil analisa dari 

jawaban responden dan hasil wawancara 

yang dilakukan selama pengambilan 

data. 
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