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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Karyawan merupakan unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) 

dikarenakan mempunyai suatu peranan yang menentukan keberhasilan didalam 

penyelenggaraan operasional perusahaan, untuk memperoleh sumber daya 

manusia yang berkompoten diperlukan untuk peningkatan mutu profosionalisme 

karyawan dalam bekerja. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang 

penting, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya 

yang lainnya. Sumber daya manusia  mempunyai peranan penting baik secara 

perorangan ataupun kelompok, dan sumber daya manusia merupakan salah satu 

penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah organisasi, bahkan 

maju mundurnya organisasi ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusianya. 

Untuk itu  setiap organisasi perlu memperhatikan dan mengatur keberadaan 

pegawainya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik. Sukses tidaknya 

seorang pegawai dalam bekerja akan dapat diketahui apabila organisasi yang 

bersangkutan menerapkan sistem penilaian kinerja. Pada dasarnya setiap  

perusahaan yang didirikan mempunyai harapan bahwa kelak akan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dalam lingkup usaha dari perusahaan tersebut. 

Perusahaan itu pada dasarnya menginginkan tercapainya kinerja yang tinggi 

dalam bidang kerjanya. Dengan kinerja yang tinggi maka perusahaan akan 

memperoleh keuntungan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya 

suatu tujuan dari perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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 PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Kudus adalah 

perusahaan daerah yang bekerja dibidang penyediaan air minum khususnya di 

daerah Kudus. Dalam era teknologi yang semakin canggih maka PDAM 

memerlukan manajemen yang baik dalam berbagai bidang.Peningkatan kualitas 

air minum dengan mengadakan pengelolaan terhadap air yang akan digunakan  

sebagai air minum dengan mutlak diperlukan terutama apabila air tersebut berasal 

dari air permukaan. Pengolahan yang dimaksud dapat berupa pengolahan 

sederhana sampai lengkap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pegawai pada PDAM Kabupaten Kudus diantaranya adalah meliputi Pembagian 

Kerja, Pelatihan dan Disiplin Kerja. Menurut Bambang (2014:59) efektivitas kerja 

adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dan 

kemungkinan laba.Berdasarkan wawancara permasalahan utama efektivitas kerja 

pegawai pada PDAM Kabupaten Kudus yaitu akhir akhir ini airnya tidak mengalir 

dengan lancar di beberapa wilayah Kabupaten Kudus hal itu disebabkan 

kurangnya pemeliharaan pipa dan keterlambatan dalam memperbaiki saluran air, 

dari situ penulis menyoroti kinerja pada PDAM tersebut, kinerja yang baik  

ditandai dengan efektivitas kerja yang baik juga. Salah satu permasalahan yang 

perlu mendapat perhatian pertama dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas 

pegawai adalah Pembagian Kerja. Menurut Pophal (2012:8) pembagian kerja 

adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. 

Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut 

dan menguraikan bagaimana pekerjaan  tersebut berhubungan dengan bagian lain 

dalam perusahaan. Berdasarkan wawancara permasalahan yang terjadi pada 
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PDAM Kabupaten Kudus dari segi pembagian kerja itu dilakukan sejak awal 

diterima bekerja, pegawai sudah ditentukan oleh pihak perusahaan sesuai bidang 

yang dimiliki, namun hal itu tidak efektif karena belum tentu bidang yang 

ditekuni itu menjadi optimal, bisa jadi pegawai yang tidak sebidangnya lebih 

mampu bekerja secara optimal, dengan hal ini menandakan bahwa adanya indikasi 

menurunnya efektivitas kerja pegawai. Berdasarkan Research Gap dari penelitian 

terdahulu peneliti menemukan dua hasil yang berlawanan yaitu menurut Allien 

Hikmawati dkk, tahun 2012, dengan judul “Pembagian Kerja, Motivasi, dan 

Kemampuan Kerjasama terhadap Efektivitas Kerja Pegawai” menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh langsung antara pembagian kerja terhadap efektivitas kerja, 

sedangkan menurut Fakhiyatul Ainiyah dkk, tahun 2016 dengan judul “Pengaruh 

Koordinasi, Pembagian Kerja, dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas 

kerja dengan Masa Kerja sebagai Variabel Mocderasi” menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh antara pembagian kerja terhadap efektivitas kerja. 

 Selain pembagian kerja faktor pelatihan juga merupakan salah satu faktor 

yang bisa mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Menurut Moekijat (2011:15), 

pelatihan adalah proses membantu pegawai untuk memperoleh efektivitas dalam 

pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang dalam memegang 

keberhasilan program pelatihan. Kemudian berdasarkan wawancara pada PDAM 

Kabupaten Kudus ditemukan permasalahan tentang pelatihan yaitu peran kurang 

jelas sering kali timbul ketidakjelasan mengenai apa sesungguhnya yang 

dilibatkan baik dari segi keterampilan maupun kegiatan. Di samping itu, 

kurangnya pemahaman dapat menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya yang 
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bertanggung jawab dalam pelatihan. Atasan mungkin saja tidak memiliki 

pengertian mendalam tentang apa yang harus dilakukannya dalam pelatihan, 

kapan dan bagaimana melakukannya. Selain itu, terdapat pula ketidakpastian 

mengenai seberapa banyak penyuluhan, pengarahan, dan dukungan 

sosioemosional uang dibutuhkan. Dengan hal itu menandakan bahwa adanya 

indikasi menurunnya efektivitas kerja pegawai.Pada dasarnya pelaksanaan 

pelatihan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai 

pihak antara pihak pimpinan, pemberi pelatihan maupun peserta pelatihan itu 

sendiri (pegawai). Selain pelatihan, hal penting yang juga harus dimiliki oleh 

setiap pegawai dalam mempengaruhi efektivitas kerja adalah menumbuhkan 

disiplin kerja. Menurut Davis dalam Mangkunegara (2011:129) Disiplin dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi. Permasalahan pada disiplin kerja tercemin dalam Kehadiran absensi 

karyawan, dengan hal ini penulis mendapatkan data absensi PDAM Kabupaten 

Kudus sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Presensi Pegawai PDAM Kabupaten Kudus Tahun 2018 

Bulan Hadir 

Tidak Hadir 

Jumlah 
Sakit Izin 

Tanpa 

Keterangan 

Juni 128 1 5 - 135 

Juli 126 3 6 - 135 

Agustus 127 2 5 1 135 

September 127 3 4 1 135 

Oktober 129 2 4 - 135 

November 130 2 3 - 135 

Sumber: PDAM Kabupaten Kudus Tahun 2018  
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kedisiplinan kerja pegawai di 

PDAM Kabupaten Kudus setiap bulannya terdapat perbedaan. Dalam waktu 6 

bulan dari bulan Juni sampai bulan November hanya terdapat beberapa pegawai 

yang tidak hadir dikarenakan sakit, izin dan tanpa keterangan. Dalam waktu 6 

bulan dari bulan Juni sampai bulan November terdapat 13 pegawai yang tidak 

hadir karena sakit, 27 pegawai yang izin, dan 2 orang yang tidak hadir tanpa 

keterangan. Maka dari hasil pengamatan penulis pada PDAM Kabupaten Kudus 

dapat diketahui ada beberapa indikasi yang menunjukan pekerjaan pegawai yang 

tidak efektif. Kedisiplinan harus ditanamkan secara terus menerus agar disiplin 

menjadi kebiasaan. Orang-orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan, umumnya 

mempunyai kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya orang yang gagal umumnya tidak 

disiplin.Suatu efektivitas kerja akan menjadi baik tentunya memerlukan faktor-

faktor yang bisa meningkatkan efektivitas kerja tersebut, diantaranya faktor 

pembagian kerja, pelatihan, dan disiplin kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti mencoba untuk menguji pengaruh pembagian kerja, pelatihan, dan 

disiplin kerja terhadap efektivitas kerja pegawai. Untuk itu judul yang diambil 

dalam penelitian ini adalah PENGARUH PEMBAGIAN KERJA, 

PELATIHAN DAN DISIPLIN  KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS 

KERJA PEGAWAI PADA PDAM KABUPATEN KUDUS. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Adapun pembatasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut 

 ini. 

2.1  Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai 

 didasarkan pada pembagian kerja, pelatihan dan disiplin kerja. 

2.2  Penelitian akan dilakukan dengan melibatkan responden dari 

 kalangan pegawai PDAM Kabupaten Kudus. 

2.3  Lingkup analisis dalam pengolahan data hanya sebatas variabel-

 variabel yang ditentukan dalam model penelitian dan pengertian 

 variabel tersebut sesuai dengan definisi operasional dalam 

 penelitian ini. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah ini memfokuskan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi 

 efektivitas kerja pegawai, yaitu : pembagian kerja, pelatihan, dan  disiplin 

 kerja 

3.1  Apakah ada pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas  kerja 

pegawai PDAM Kabupaten Kudus ? 

3.2  Apakah ada pengaruh pelatihan terhadap efektivitas kerja 

 pegawai PDAM Kabupaten Kudus ? 

3.3  Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

 pegawai PDAM Kabupaten Kudus ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

4.1  Untuk menguji pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas 

 kerja pegawai PDAM Kabupaten Kudus 

4.2  Untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap efektivitas kerja 

 pegawai PDAM Kabupaten Kudus 

4.3  Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

 pegawai PDAM Kabupaten Kudus 

4.4  Untuk menguji pengaruh variabel pembagian kerja, pelatihan, 

 dan disiplin kerja terhadap efektivitas kerja pegawai PDAM 

 Kabupaten Kudus 

1.5 Manfaat Penelitian 

 5.1 Bagi para Akademisi, dapat digunakan sebagai masukan studi  

  pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia yang  

  berkaitan dengan pembagian kerja, pelatihan, disiplin kerja  dan  

  efektivitas pegawai   

5.2 Bagi PDAM Kabupaten Kudus, dapat dijadikan pertimbangan  

  manajemen untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai 

 

 

  


