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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Kinerja organisasi khususnya organisasi pemerintah, sebagai tolok 

ukurnya adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah 

masyarakat puas ataupun sebaliknya. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam 

meningkatkan kinerjanya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia 

yang bersangkutan dalam bekerja selama berada pada organisasi tersebut. Lebih 

lanjut, peranan sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi sangatlah 

penting, keputusan-keputusan sumber daya manusia harus dapat meningkatkan 

efisiensi bahkan mampu memberikan peningkatan hasil organisasi serta 

berdampak pula pada peningkatan kepuasan masyarakat, menurut Ruchi Jain, 

Surinder Kaur, (2014) tolok ukurnya adalah bagaimana organisasi tersebut dapat 

menciptakan budaya kerja, disiplin pegawai dan membuat suasana kerja nyaman. 

Sehingga inti kehidupan sebuah organisasi pemerintah yang bergerak di bidang 

pelayanan non profit adalah terletak di kualitas pelayanan itu sendiri yaitu 

bagaimana organisasi dapat menciptakan budaya, disiplin kerja dan lingkungan 

kerja bagi pegawainya berjalan efektif. Budaya kerja yang dimaksud dalam 

organisasi pemerintahan berbeda dengan budaya kerja dalam pandangan sehari-

hari kita. Budaya kerja dalam organisasi pemerintahan tidaklah diartikan sebagai 

ras, etnis, latar belakang individu.  Sejalan dengan pendapat Pacanowsky dan 

O’Donnell Trujilo (2015) budaya kerja diartikan sebagai cara hidup di dalam 

suatu kehidupan di kantor.  Misalnya iklim atau atmosfer emosional dan 
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psikologis, yang mencakup semangat kerja pegawai, sikap dan tingkat 

produktivitas, dan simbol-simbol. 

Menurut Irmawati, (2014:29) pengertian budaya kerja adalah kebiasaan 

yang dijalankan secara berulang oleh para pegawai di dalam suatu organisasi. 

Terjadinya pelanggaran pada kebiasaan-kebiasaan ini memang tidak akan 

diberikan sangsi yang tegas tapi para pelaku secara moral telah bersepakat bahwa 

kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus diikuti dengan maksud agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat mencapai tujuan. 

Budaya kerja adalah sebuah falsafah yang berlandaskan pada pandangan 

hidup sebagai nilai yang menjadi kebiasaaan, sifat dan pendorong yang 

dibudayakan dalam sebuah kelompok dan tercermin pada sikap menjadi perilaku, 

cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. 

Menurut Biech (Edgar Schein, 2017:37), pengertian budaya kerja adalah semua 

yang memiliki arti proses yang panjang yang terus menerus di sempurnakan 

dengan tuntunan dan kemampuan SDM itu sendiri sesuai dengan prinsip 

pendoman yang diakui. 

Begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pelayanan 

masyarakat, harus memiliki kinerja yang tinggi agar anggapan buruk yang selama 

ini melekat pada aparatur negara dapat dihindari. Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

ditunjukkan dengan usaha-usaha mereka dalam melaksanakan dan menghasilkan 

output-output yang berkenaan dengan tugas dan pekerjaannya. Peningkatan 

kinerja aparatur pemerintahan merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. 

Menurut Any Isvandiari dan Bagus Al Idris (2018:21) juga mendefinisikan kinerja 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
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pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Khusus bagi Pegawai yang bekerja dilingkungan kerja di UPT. Puskesmas 

Lasem Kabupaten Rembang tentu dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja yang 

baik. Untuk meningkatkan kinerja yang baik ,dapat dilakukan dengan 

meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, mengkondisikan lingkungan kerja 

dan komitmen organisasi yang mendukung serta memberikan  kepada karyawan 

sehingga mereka bekerja lebih giat dan bergairah kerja dalam menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik. UPT. Puskesmas Lasem diharapkan mampu melaksanakan 

fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian 

perlu ditingkatkan kinerja pegawai di UPT. Puskesmas Lasem. Pada 

kenyataannya kinerja pegawai di UPT. Puskesmas Lasem belum menunjukkan 

kinerja yang optimal. 

Permasalahan kinerja di UPT. Puskesmas Lasem menjadi faktor penting 

karena kinerja dari UPT. Puskesmas Lasem akan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa UPT. Puskesmas Lasem telah memperoleh 

kewenangan pengelolaan pelayanan demi kepentingan masyarakatnya sehingga 

konsekuensinya UPT. Puskesmas Lasem daerah harus mampu memenuhi 

kepentingan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik. 

Faktor mana yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem apabila dilihat dari hasil wawancara peneliti ini yaitu budaya 

kerja, disiplin kerja, dan lingkungan belum maksimal. Dikarenakan disiplin kerja 

adalah suatu alat yang digunakan para pimpinan untuk berkomunikasi dengan 
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pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, Veithzal dan 

Ella Sagala (2013:37). Sedangkan menurut Galih Wisnu Wardhana dan Achmad 

Choerudin (2014:45) menyebutkan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan menurut Dea Fanny Sefriady 

dan Donant Alananto Iskandar (2018:30), disiplin kerja mempunyai pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Pada kenyataan di lapangan, pegawai UPT. Puskesmas Lasem memiliki 

tingkat disiplin yang cenderung menurun sehingga mengundang suatu 

keprihatinan tersendiri. Fenomena yang terjadi di UPT. Puskesmas Lasem adalah 

disiplin pegawai terlihat menurun, disisi lain meningkat  pula tingkat 

keterlambatan, tidak hadir, dan pulang kerja lebih awal dari jam kerja yang 

ditentukan. Kenyataan tersebut didukung oleh data rekapitulasi absensi pegawai 

dari UPT. Puskesmas Lasem Kabupaten Rembang yang dapat digambarkan pada 

Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Laporan Rekapitulasi Absensi PNS di UPT. Puskesmas Lasem  

Bulan Nopember 2019  

No. Bagian 

Jumlah 

Pegawai 

(a) 

Jumlah 

Hari 

Kerja 

(b) 

Jumlah Absensi (c) 
Persentase 

( ) T L P 

1. 
Perawat (Rawat 

Inap) 
17 25 1 202 12 50,59 % 

2. 
Administrasi 

/TU 
13 25 27 83 1 34,15 % 

3. Rawat Jalan 13 25 1 65 16 25,23 % 

4. Persalinan 29 25 87 191 34 43,03 % 

5. 
Pelayanan Ibu 

Hamil 
15 25 37 139 4 48 % 

6. Pelayanan KIA 17 25 6 106 26 32,47 % 

7. Poli Umum 13 25 1 70 8 24,31 % 

8. 
Perawat (Rawat 

Inap) 
53 25 49 321 67 32,98 % 

Sumber : UPT. Puskesmas Lasem Kab. Rembang, 2019. 

Keterangan : 

T : Tidak Hadir P : Pulang Awal 

L : Terlambat 

Selanjutnya, rekapitulasi absensi pegawai pada bulan Desember 2020, 

memperlihatkan gambaran adanya penurunan tingkat disiplin pegawai, khususnya 

pegawai yang terlambat datang, seperti dijelaskan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Laporan Rekapitulasi Absensi PNS di UPT. Puskesmas Lasem  

Bulan Desember 2019  

No. Bagian 

Jumlah 

Pegawai 

(a) 

Jumlah 

Hari 

Kerja 

(b) 

Jumlah Absensi 

(c) Persentase 

( ) 
T L P 

1. 
Perawat 

(Rawat Inap) 
17 24 2 203 12 53,19 % 

2. 
Administrasi 

/TU 
13 24 26 124 2 48,72 % 

3. Rawat Jalan 13 24 5 60 9 23,72 % 

4. Persalinan 29 24 38 147 8 53,61 % 

5. 
Pelayanan Ibu 

Hamil 
15 24 6 98 25 31,62 % 

6. 
Pelayanan 

KIA 
17 24 0 88 28 37,18 % 

7. Poli Umum 13 24 54 365 47 36,64 % 

8. 
Perawat 

(Rawat Inap) 
53 24 2 203 12 53,19 % 

Sumber : UPT. Puskesmas Lasem. Rembang, 2019 

Keterangan : 

T : Tidak Hadir L : Terlambat  P : Pulang Awal 

Berdasarkan hasil rekapitulasi absensi melalui sidik jari pada Tabel 1.1 

dan 1.2. dapat digambarkan bahwa pegawai di UPT. Puskesmas Lasem kurang 

budaya kerja, disiplin kerja yang belum berubah karena masih beranggapan bahwa 

terlambat ataupun tidak terlambat belum ada pengaruh terhadap sisitem 

penggajian. Sedangkan lingkungan kerja sendiri belum sepenuhnya secara aturan 

terpenuhi dengan masih banyaknya lay out yang belum sesuai Tupoksi. Hasil 

rekapitulasi menunjukkan pada setiap bulannya masih terdapat pegawai yang 

tidak masuk kerja, terlambat, dan pulang awal. 
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Sejalan dengan hasil penelitian Sidanti (2015) bahwa yang mempengaruhi 

kinerja selain disiplin dan budaya adalah lingkungan kerja. Faktor lingkungan 

kerja juga memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. 

Organisasi selaku induk kerja harus memperhatikan lingkungan kerja yang 

nyaman dan kondusif yang mampu membuat para pegawai nyaman bekerja 

dengan penuh produktivitas yang tinggi. Lingkungan kerja yang nyaman akan 

mampu memberikan kepuasan kepada pegawai dalam melakukan pekerjaannya 

apalagi dalam pelayanan terhadap masyarakat umum seperti UPT. Puskesmas 

Lasem supaya dapat memberikan kesan yang mendalam bagi masyarakat 

pengguna jasa pegawai dikarenakan kinerja yang baik.  

Hasil penelitian Sidanti (2015) ternyata berbeda dengan hasil penelitian 

Yulinda dan Rozzyana, 2018 dan Yusnia Hanifah (2017), sehingga ada fenomena 

yang menarik mengenai lingkungan kerja. Ternyata hasil penelitian Yulinda dan 

Rozzyana, 2018 dan Yusnia Hanifah (2017) menemukan bukti bahwa kurang 

kondusif dan fasilitas yang belum memadai diantaranya belum memiliki tempat 

parker yang luas, ukuran ruang kerja yang terlalu sempit, tata ruang dalam 

meletakkan peralatan kerja kurang teratur dengan baik belum cukup 

mempengaruhi kinerja seorang pegawai, akan tetapi yang memberikan pengaruh 

terhadap kinerja adalah  seberap insentif dan reward yang diberikan kepada 

pegawai dalam melakukan tugasnya sehari-hari.  

Akan tetapi hasil penelitian Sidanti (2015) dikuatkan oleh hasil penelitian 

Okechukwu (2017), Ruchi Jain, Surinder Kaur (2014), Masooma javed, Rifat 

Balouch (2014) dan Ganesh Salunke (2015) dengan ada penambahan variabel 

disipilin kerja dan budaya dimana hasil penelitiannya positif signifikan terhadap 
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kinerja. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini 

akan menganalisis kembali pengaruh budaya kerja, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja dengan menambah variabel kepuasaan kerja sebagai variabel intervening 

terhadap kinerja pegawai di UPT. Puskesmas Lasem Kabupaten Rembang.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka permasalahan 

tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

4. Bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

5. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

6. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

7. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

2. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

3. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

4. Menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

5. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

6. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

7. Menganalisis pengaruh kepuasan terhadap kinerja pegawai di UPT. 

Puskesmas Lasem ? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Memberikan masukan pemikiran mengenai pengaruh budaya kerja, 

disiplin kerja dan lingkungan kerja melalui kepuasan terhadap kinerja 

pegawai di UPT. Puskesmas Lasem Kabupaten Rembang. 

2. Dapat dijadikan pedoman untuk diterapkan di UPT. Puskesmas Lasem 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. 
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3. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta bermanfaat pula bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah kinerja 

pegawai. 

 


