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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai 

unsur aparatur negara sekaligus pelaksana penyelenggaraan administrasi umum 

dan administrasi pembangunan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya 

pemerintahan yang kuat, efektif, efisien dan akuntabel. Aparatur Sipil Negara 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang diperlukan bukan hanya memiliki 

keterampilan dan kemampuan profesionalis, melainkan juga diperlukan perubahan 

sikap mental dan yang memiliki etika dan moral yang tinggi serta dedikasi dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau 

jabatan agar berjalan dengan baik, penempatan Aparatur Sipil Negara pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati perlu diperhatikan. Upaya yang dapat 

mendukung hal tersebut adalah dengan terlebih dahulu dengan adanya analisis 

jabatan, pengembangan karir, komitmen dan kompetensi. 

Analisis jabatan dalam manajemen sumberdaya manusia memiliki peran 

yang sangat strategis dalam proses pengembangan organisasi. Analisis jabatan 

akan memberikan gambaran untuk membantu pengambilan keputusan mengenai 

rekrutmen, seleksi, latihan, promosi, maupun kompensasi. Selain memberikan 

manfaat kepada organisasi, analisis jabatan juga memberikan manfaat kepada 

pegawai dalam suatu organisasi, dengan penempatan sesuai dengan kualifikasi, 

maka pegawai telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

dan potensi yang ada pada dirinya dengan seoptimal mungkin.  
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Kegiatan analisis jabatan penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk 

mengetahui deskripsi dan spesifikasi jabatan yang diperlukan dalam suatu 

organisasi. Deskripsi dan spesifikasi jabatan tersebut digunakan sebagai dasar 

menempatkan pegawai sesuai tempatnya, karena terjadinya kesalahan dalam 

menganalisis jabatan akan mengakibatkan kesalahan pada penempatan pegawai 

sehingga kinerja pegawai kuran maksimal, dan juga akan menghambat karier. 

Analisis jabatan sebagai dasar rekruitmen pegawai juga dapat digunakan 

untuk penilaian kinerja bagi pegawai. Penilaian kinerja ini lazimnya dilakukan 

setiap tahun sekali. Hasil dari penilaian kinerja tersebut dijadikan dasar oleh 

Badan Kepegawaian Daerah untuk kenaikan jabatan ,golongan dan 

pengembangana karir pada organisasi publik. Analisis jabatan merupakan bagian 

yang sangat strategis dalam rangka memperjelas pekerjaan sesuai dengan 

kompetensinya. Analisis jabatan ini akan memperjelas bagi pimpinan maupun 

pegawai tentang muatan pekerjaan. Hanya dengan batasan yang jelas maka 

memungkinkan bagi seseorang mengembangkan profesionalisme. 

Analisis jabatan sangat penting dalam organisasi untuk menempatkan 

orang pada suatu jabatan/pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya ada organisasi 

tidak merasa perlu untuk membuat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan karena 

beranggapan bahwa semua pegawai pasti tahu apa yang akan di kerjakan. 

Anggapan analisis jabatan merupakan hal yang tidak berguna serta mebuang-

buang waktu. Tidak adanya analisis jabatan, membuat pegawai seringkali merasa 

pekerjaan yang dijalaninya tidak sesuai dengan apa yang di bayangkan, pegawai 

terkadang merasa tidak mene-mukan kecocokan antara pekerjaan dengan 

kepribadiannya. Hal ini tentunya berpengaruh pada penilaian kinerja yang 
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ujungnya berdampak pada perkembangan karirnya yang menunjukkan hasil tidak 

maksimal. Kenyataan tersebut dianggap wajar mengingat bahwa di masa krisis 

seperti sekarang ini banyak organisasi yang melakukan efesiensi dengan 

mempekerjakan satu orang untuk beberapa bidang pekerjaan sekaligus. Sehingga 

sulit mem-buat uraian jabatan karena nama jabatan sering tidak nyambung dengan 

pekerjaan sehari-hari. Apalagi organisasi masih tetap survive meskipun tanpa 

uraian jabatan secara tertulis. 

Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu 

pegawai dalam merencanakan karir masa depan mereka di organisasi agar 

organisasi dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara 

maksimum (Mangkunegara, 2014:63). Individu yang ingin karirnya berkembang 

harus bekerja semaksimal mungkin, yaitu dengan menunjukkan kinerja yang baik. 

Pengembangan karir dan pemanfatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan 

organisasi, karena pegawai adalah aset yang paling berharga. Pegawai yang 

ditempatkan diposisi yang tidak tepat akan mengalami frustasi, tidak akan tumbuh 

dan berkembangan bahkan akan merugikan organisasi. Oleh karena itu dalam 

suatu organisasi para anggotanya mengharapkan pola kemajuan yang berdasarkan 

atas apa yang mereka dapatkan dan kerjakan. 

Komitmen seseorang terhadap instansi seringkali menjadi isu yang sangat 

penting agar tercipta kondisi dan iklim kerja yang kondusif sehingga organisasi 

dapat berjalan secara efisien dan efektif. Jika iklim kerja dalam organisasi kurang 

menunjang, misalnya fasilitas kurang, hubungan kerja kurang harmonis, jaminan 

sosial dan keamanan kurang, maka secara otomatis komitmen individu terhadap 

organisasi menjadi semakin luntur. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 
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pegawai diantaranya adalah ketika pegawai memiliki komitmen organisasi, 

artinya semakin baik komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan 

meningkatkan kinerja pegawai. Komitmen organisasi disamping dapat 

mempengaruhi kinerja, juga diyakini akan dapat memberikan dampak kepada 

kompetensi pegawai. 

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tertentu dan apabila tercapai 

baru dapat dikatakan keberhasilan seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja 

para bawahannya. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan diperlukan 

landasan yang kuat salah satunya yaitu kompetensi, baik kompetensi pegawai, 

pemimpin, dan organisasi dengan begitu dapat diketahui bahwa kompetensi 

sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan sukses. 

Menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan 

atau melakukan suatu pekerjaan maupun tugas yang dilandasi atas keterampilan 

dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut (Wibowo, 2010:324).  

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai, 

2015:14).Data permasalahan tersebut pada di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pati tampak pada di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Data Kehadiran Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2019 
Keterangan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

2 4 3 5 4 3 2 4 5 6 2 3 

Tidak 

Masuk 

bekerja 

4 3 6 4 2 2 4 4 2 3 4 2 
 

Terlambat 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, 2020. 

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah terdapat fenomena 

pada pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati antara lain komitmen 

organisasi yang belum mampu optimal hal ini terindikasikan dari dalam kehadiran 

masih terdapat pegawai yang tidak tepat waktu (terlambat) maupun absen.  

Berikut merupakan data hasil kinerja pegawai pada Lingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2018-2019. 

Tabel 1.2 

Data Hasil Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 

Penilaian 

Kinerja 

2018 2019 
Perubahan 

Target Hasil Target Hasil 

Kuantitas 100 95% 100 93% 2% 

Kualitas Kerja 100 97% 100 94% 3% 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, 2020. 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2018 kuantitas kerja mencapai 95% sedangkan pada tahun 

2019 kuantitas kerja menurun menjadi 93%, jadi pada tahun 2018-2019 adanya 

perubahan sebesar 2% dari kuantitas kerja pegawai. Pada tahun 2018 kualitas 

kerja mencapai 97% sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 94%, jadi pada 

tahun 2018-2019 adanya perubahan sebesar 3% dari kualitas kerja pegawai. 
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Pemasalahan pengembangan karir seseorang kadang tidak memahami jalur 

karir di organisasi sehingga kurang fokus untuk mempersiapkan kompetensi 

pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Selain itu, kriteria-

kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan promosi jabatan sering belum 

dipahami. Apakah suatu jabatan yang lebih tinggi memerlukan persyaratan-

persyaratan semacam sertifikasi, pelatihan khusus, lamanya masa kerja. 

Permasalahan komitmen organisasi adalah menurunnya absensi seperti masih 

adanya pegawai yang memiliki absensi yang kurang seperti datang terlambat, 

tidak masuk kerja tanpa ijin. Analisa Jabatan yang dirasa kurang adalah mengenai 

evaluasi pekerjaan dipersepsikan oleh pegawai.  

Research gap penelitian ini adalah Meryance Yudi Rafani Dini Pratiwi 

(2015) menyatakan bahwa variabel pengembangan karir berpengaruh terhadap 

terhadap variabel kinerja pegawai. Berbeda dengan Angga Rahyu Shaputra, Susi 

Hendriani (2015) menyatakan bahwa pengembangan karir tidak mempengaruhi 

kinerja pegawai. Asad Khana, Mohamad Noorman Masrek and Fuziah Mohamad 

Nadzarc (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komitmen berpengaruh 

terhadap kinerja berbeda dengan Stanislaus Wembly Wetik Baharuddin 

Manajemen, Hasmin (2018) yang menyatakan bahwa komitmen tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. 

1.2 Rumusah Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diketahui rumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

a. Anggapan analisis jabatan merupakan hal yang kurang memiliki kegunaan 

serta kurang maksimalnya efisiensi waktu. Tidak adanya analisis jabatan, 
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membuat pegawai seringkali merasa pekerjaan yang dijalaninya tidak 

sesuai dengan apa yang di bayangkan, pegawai terkadang merasa tidak 

menemukan kecocokan antara pekerjaan dengan kepribadiannya. 

b. Pengembangan karir seseorang kadang tidak memahami jalur karir di 

organisasi sehingga kurang focus untuk mempersiapkan kompetensi 

pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Selain itu, 

kriteria-kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan promosi jabatan 

sering belum dipahami.  

c. Menurunnya absensi seperti masih adanya pegawai yang memiliki absensi 

yang kurang seperti datang terlambat, tidak masuk kerja tanpa ijin. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian sebagai 

berikut ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh analisis jabatan terhadap kompetensi pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kompetensi pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kompetensi pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 

4. Bagaimana pengaruh analisis jabatan pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 

5. Bagaimana pengaruh pengembangan karir pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 

6. Bagaimana pengaruh komitmen pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 
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7. Bagaimana pengaruh kompetensi pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh analisis jabatan terhadap kompetensi pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

2. Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kompetensi pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kompetensi pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

4. Menganalisis pengaruh analisis jabatan pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

5. Menganalisis pengaruh pengembangan karir pengaruh kinerja pegawai 

pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

6. Menganalisis pengaruh komitmen pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

7. Menganalisis pengaruh kompetensi pengaruh kinerja pegawai pada 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi 

kajian manajemen sumberdaya manusia. 
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b. Secara teoritis memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh analisis 

jabatan ,pengembangan karir, dan komitmen terhadap kinerja melalui 

kompetensi 

1.4.2 Secara Praktis 

Bagi Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebagai bahan 

masukan bagi instansi khususnya mengenai analisis jabatan, pengembangan karir, 

dan komitmen terhadap kinerja melalui kompetensi Aparatur Sipil Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


