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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen dalam suatu organisasi diartikan sebagai upaya mengatur 

sumber daya manusia melalui planning, organizing, actuating dan controling. 

Pengaturan sumber daya menusia dalam organisasi ini bertujuan agar tercapai 

target individu, organisasi dan masyarakat (sebagai customer). Target 

manajemen sumber daya manusia dalam organisasi adalah pimpinan dan 

pegawai. Pengembangan ilmu manajemen dalam tatanan organisasi dan 

pemerintahan sangat penting untuk mendukung perbaikan kualitas pegawai, 

terutama di pemerintahan daerah yang selama ini masih ditemukan beberapa 

kekurangan yang terlihat dari kinerja pegawai.  

Pernyataan tersebut juga disebut oleh Hasibuan (2012:3) bahwa 

perbaikan kualitas sumber daya manusia (pegawai) sangat penting untuk 

mencapai perbaikan prestasi kerja. Langkah perbaikan dilakukan dengan 

mengevaluasi kinerja pegawai. Robbins (2012:10) menjelaskan bahwa kinerja 

pegawai dapat ditingkatkan dengan memperhatikan komitmen organisasi dari 

pegawai. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah karakteristik individu 

dan karakteristik pekerjaan.  Identifikasi kepada karakteristik individu dan 

pekerjaan pada pegawai memudahkan untuk membentuk komitmen 

organisasi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja 

organisasi. Penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa komitmen organisasi 
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dibentuk dengan karakteristik individu. Pengaruh ini bersifat positif yaitu 

semakin baik karakteristik, maka komitmen organisasi semakin meningkat 

(Hutagulung, 2016).  

Komitmen organisasi sebagai bentuk identifikasi dan keterlibatan 

pegawai yang diekspresikan terhadap organisasi. Komitmen yang 

diidentifikasi secara baik akan meningkatkan kinerja pegawai (Robins, 

2012:24). Penelitian Inayah (2016) membuktikan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemmapuan 

mengidentifikasi pada organisasi akan menumbuhkan semangat dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Tolis (2017) menjelaskan semakin tinggi komitmen 

maka semakin meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian Pane & Fatmawati 

(2017) dan Respatiningsih (2015) juga mendapatkan bahwa komitmen yang 

terdiri dari normatif, afektif dan kontinuen meningkatkan kinerja pegawai. 

Penelitian Pathan (2016) membuktikan komitmen organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Kidharta (2017) menjelaskan bahwa komitmen organisasi diidentifikasi 

sebagai variabel yang paling berpengaruh dan dapat menginterpretasikan 

kinerja pegawai dibandingkan dimensi lainnya dalam sebuah organisasi. 

Penelitian Adil 2018) menegaskan bahwa komitmen meningkatkan kinerjan 

pegawai dalam organisasi. Penelitian Mindarti (2015) juga menemukan 

bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan pada 

kinerja. Komitmen ini akan meningkatkan keseriusan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Dalam penelitian didapatkan hasil yang berbeda 
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yaitu penelitian Marsoit (2017) yang mendapatkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Faktor peningkatan kinerja juga dipengaruhi dari karakteristik individu. 

Karakteristik individu sebagai sifat dan ciri spesifik yang menunjukkan 

perbedaan individu dengan orang lain tentang inisiatif, motivasi, karakter, 

kemampuan menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah serta 

menyesuaikan perubahan di lingkungan kerja. Karakteristik ini 

mempengaruhi kinerja pegawai, sebagaimana penelitian Susanti (2016) yang 

menunjukkan bahwa karakter dan komitmen organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Karakteristik individu sebagai ciri 

pegawai dalam bekerja di sebuah organisasi. Karakteristik yang baik akan 

meningkatkan kinerja, dimana semakin tinggi karakterstik pegawai dan 

karateristik pekerjaan, maka semakin meningkatkan kinerja pegawai 

(Ekayanti, 2019). Penelitian Mindarti (2015) juga menjelaskan bahwa 

karakteristik meningkatkan kinerja pegawai. Berbeda dengan penelitian 

Hajati (2018) yang membuktikan karakteristik individu berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja. 

Karakteristik diidentifikasi menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja 

(Runtulalo, 2018). Peningkatan kinerja pegawai yang disebabkan 

karakteristik individu memerlukan mediasi dalam meningkatkan kinerja. 

Komitmen organisasi membantu pegawai untuk berusaha menciptakan situasi 

kerja yang kondusif serta berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan 

kinerja. Penelitian Lumbanharja (2012) membuktikan komitmen organisasi 
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menjadi faktor penting dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja, yaitu 

karena faktor karakteristik individu.  

Kinerja pegawai juga dipengaruhi karakteristik pekerjaan. Karakteristik 

pekerjaan ini sebagai ciri atau sifat yang muncul karena tanggung jawab, jenis 

pekerjan, dan kepuasan ynag muncul dari jenis pekerjaan tersebut. Pegawai 

dituntun untuk bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Identifikasi 

karakteristik pekerjaan ini meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Susyatmoko (2016) membuktikan 

karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Penelitian sebelumnya oleh Bustomi (2015) juga membuktikan 

bahwa semakin baik karakteristik pekerjaan, maka akan semakin 

meningkatkan kinerja pegawai. Dalam penelitian lain didapatkan bahwa 

karakteristik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Purwanto (2017) dalam penelitianya membuktikan bahwa karakteristik 

pekerjaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Komitmen 

organisasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Kinerja pegawai dipengaruhi dari karakteristik individu, karakteristik 

pekerjaan dan komitmen organisasi. Kinerja pegawai harus diidentifikasi 

untuk mengevaluasi sebagai langkah awal meningkatkan kinerja. Evaluasi 

kinerja pegawai dilihat pada tabel berikut; 
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Tabel 1.1 

Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

 

Perilaku 
Penilaian Prestasi Kerja 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Pelayanan  82,7 82,1 

Integritas 78,1 80,1 

Komitmen 83,1 84,1 

Disiplin 84,5 82,5 

Kerjasama 79,1 81,1 

Kepemimpinan 81,4 83,9 

 

Standart Penilaian Kerja : 

a. > 92  = Sangat Baik 

b. 76-90 = Baik 

c. 61-75 = Cukup 

d. 51-61 = Kurang 

e. 50 Kebawah = Buruk 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa prestasi kerja pegawai 

masih dibawah standar, yaitu pelayanan 82,1 integritas 80,1 komitmen 

sebesar 84,1, disiplin kerja sebesar 82,5, kerjasama 81,1 dan kepemimpinan 

83,9%. Penilaian ini masih dibawah standar yaitu 90%. Hasil pengamatan 

dilapangaan ditemukan bahwa komitmen pegawai yang kurang terlihat dari 

absensi pegawai, yaitu masih ditemukan pegawai yang pulang sebelum jam 

pulang, sebagian pegawai telat untuk mengikuti apel pagi. Tingkat pendidikan 

pegawai didapatkan sebagian lulusan SLTA dan Sarjana, namun mayoritas 

adalah lulusan Sarjana.  

Berdasarkan researche gap dan fenomena di lapangan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai dengan melalui  

komitmen organisasi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Kinerja merupakan sebuah prestasi kerja yang didasarkan pada peran 

dan tanggung jawab pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dapat diidentifikan 

dengan faktor yang mempengaruhinya, yaitu karakteristik individu, 

karakteristik pekerjaan dan komitmen organisasi. Karakteristik individu 

sebagai ciri pegawai dibandingkan dengan orang lain mempengaruhi 

perbaikan kinerja. Karakteristik pekerjaan yang terdiri dari karakteristik dan 

jenis pekerjaan membantu mengidentifikasi kinerja pegawai dalam sebuah 

organisasi. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana pengaruh Karakteristik individu terhadap Komitmen 

Organisasi pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Rembang? 

2. Bagaimana pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen 

Organisasi pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Rembang? 

3. Bagaimana pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja Pegawai 

pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang? 

4. Bagaimana pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai 

pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang? 

5. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh Karakteristik individu terhadap Komitmen 

Organisasi pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Rembang.  

2. Menganalisis pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen 

Organisasi pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 

Rembang. 

3. Menganalisis pengaruh Karakteristik Individu terhadap  Kinerja Pegawai 

pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

4. Menganalisis pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai 

pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

5. Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

pada pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Rembang. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi penelitian ini berkaitan dengan pengaruh Peran karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai dengan 

melalui  komitmen organisasi.. 

Variabel eksogen dalam penelitian ini karakteristik individu dan 

karakteristik pekerjaan. 

Variabel endogen dalam penelitian ini kinerja pegawai. 

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berkaitan dengan pengaruh Karakteristik Individu dan 

Karakteristik Pekerjaan terhadap kinerja pegawai melalui Komitmen 

Organisasi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini merupakan sumber informasi yang berguna 

dalam rangka melakukan perbaikan managemen guna meningkatkan 

Kinerja Pegawai dan sebagai bahan mengambil kebijakan kepala dinas 

dalam organisasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.  

 

 


