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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Instansi ataupun organisasi mengakui bahwa sumber daya manusia merupakan 

aset penting yang harus dimiliki, karena sumber daya manusia mempunyai 

kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang selalu berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman dan perubahan teknologi yang cepat dan terus menerus, serta 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan 

baik itu masalah internal instansi ataupun masalah eksternal instansi, maka sumber 

daya manusia sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dari tujuan yang 

ingin dicapai.  

Kinerja pemerintah atau organisasi pemerintah sekarang ini oleh banyak pihak 

dinilai masih rendah atau belum maksimal memberikan pelayanan sebagaimana yang 

diharapkan oleh masyarakat selaku penerima layanan, masih banyak keluhan dan 

kritikan terhadap organisasi pemerintah yang menjalankan peran dan fungsi sebagai 

pelayan publik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk masih melekatnya 

mindset aparat/pegawai yang mau dilayani bukan melayani, kompetensi rendah dan 

kinerja yang rendah. Saat ini kita masih menjumpai di beberapa organisasi pemerintah 

yang lamban bahkan terkesan sengaja mempersulit hal-hal yang merupakan hak dari 

masyarakat seperti hak mendapatkan pelayanan. 

Kompetensi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai guna mewujudkan 

visi misi organisasi tempat bekerja. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 
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melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Kaitan kompetensi, Wibowo (2017:86) kompetensi diartikan 

sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan 

yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang 

terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja 

yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. Fenomena terkait data kompetensi 

adalah belum tercapainya realisasi Bintek dengan target penguasaan IT seperti tampak 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Bimbingan Teknis Peningkatan Penguasaan IT bagi Aparatur Pemerintah Desa 

 

Tahun Target Bintek Realisasi Bintek Penyelenggara Keterangan 

2018 210 189 Dispermades Pati Belum tercapai 

2019 150 150 Dispermades Pati Tercapai 

2020 360 320 Dispermades Pati Belum tercapai 

2021 105 50 Dispermades Pati Belum tercapai 

Sumber :  Operator Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Pati, 2021. 

 

Pemberian pelatihan dianggap sebagai instrumen yang sangat penting dalam 

membentuk karakter pegawai, karena mayoritas pegawai yang telah mengikuti 

pelatihan akan mengalami perubahan pada sifat dan mentalnya dalam menerima 

amanat untuk melakukan pekerjaan yang lebih sulit dan tingkat kepentingannya lebih 

tinggi. Pelatihan memiliki beberapa keunggulan seperti (1) tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja pegawai; (2) tidak 
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membutuhkan biaya yang banyak; (3) memiliki banyak metode yang mampu disesuai 

dengan kebutuhan peserta. 

Beberapa fenomena lapangan mengenai pelatihan pada Operator Sistem 

Informasi Desa di Kabupaten Pati antara lain efektivitas pelatihan belum berjalan 

maksimal karena intensitas pelatihan dilaksanakan hanya setahun sekali yang 

dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati. Disamping 

itu tujuan dari diadakannya pelatihan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja 

seorang pegawai supaya program-program yang telah di disusun dan tetapkan 

organisasi dapat berjalan dengan baik. Dari hasil data pada Operator Sistem Informasi 

Desa di Kabupaten Pati, diperoleh mengenai beberapa masalah pelatihan yang terjadi, 

yakni: 

Tabel 1.2 

Hambatan Pelatihan pada Operator Sistem Informasi Desa  

di Kabupaten Pati 

 

No Hambatan  Persentase 

1 Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat tiba-

tiba berubah, baik dari segi waktu maupun tempat 

pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

25% 

2 Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang 

tidak jelas/tanpa keterangan 

15% 

    Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati (2021) 

 

Motivasi yang ada pada setiap orang tidaklah sama. Untuk itu diperlukan 

Pengetahuan tentang pengertian dan Hakikat Motivasi, serta kemampuan teknik 

menciptakan situasi, sehingga menimbulkan Motivasi/dorongan bagi seseorang untuk 

berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh individu lain organisasi. 
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Sementara itu observasi yang menyangkut dengan motivasi kerja terdapat persoalan 

yaitu masih kurangnya apresiasi dan pujian dari pimpinan baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang diberikan kepada para Pegawai dan masalah selanjutnya 

menyangkut tentang Kinerja Pegawai Operator. Fenomena turunnya motivasi pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati nampaknya masih teirdapat keindala 

yang dihadapi. Kondisi yang beilum ideial teirkait keterlambatan pegawai dan pulang lebih 

awal dalam hal kehadiran di tempat kerja beirakibat motivasi kerja kurang optimal 

seibagaimana diharapkan. 

Tabeil 1.3 

Reikapitulasi  Data Keterlambatan dan Pulang Lebih Awal Operator Sistem 

Informasi Desa 

Di Kabupaten Pati 2021 

 

No Bulan Keterlambatan Pulang Lebih Awal 

1 Januari 11 17 

2 Feibruari 11 16 

3 Mareit 14 10 

4 April 9 12 

5 Meii 15 16 

6 Juni 13 13 

7 Juli 11 10 

8 Agustus 14 15 

9 Seipteimbeir 10 15 

10 Oktobeir 10 16 

11 Noveimbeir 13 12 

12 Deiseimbeir 14 15 

 Rata-rata 12 14 

Sumbeir: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2021. 

 
Beirdasarkan tabeil 1.3 dapat dilihat bahwa preiseinsi rata-rata keterlambatan 

sebanyak 12 pegawai, paling tinggi adalah pada bulan Mei sebanyak 15 responden. 

Sedangkan rata-rata pulang lebih awal sebanyak 14 responden, paling tinggi adalah 

bulan januari sebanyak 17 pegawai.  
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Selain motivasi dan kompetensi, lingkungan kerja merupakan bagian dari 

lingkungan internal dalam organisasi. Lingkungan kerja sebagai tempat dan unsur 

dinamis yang ada disekitar seseorang bekerja. Lingkungan Kerja bukan hanya 

menyangkut lingkungan fisik tempat kerja, tetapi juga menyangkut unsur-unsur psikis 

yang terjadi di dalam. Berdasarkan Observasi awal yang berkaitan dengan Kompetensi 

Pegawai yang ada Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati diantaranya 

adalah belum optimalnya keterampilan dan Pengetahuan Pegawai dalam melaksanakan 

tugas memberikan dampak terhadap Kinerja Pegawai. Selain dari kompetensi faktor 

lingkungan kerja juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena lingkungan 

di Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati kondisi lingkungan fisik yang 

kurang nyaman dan tata ruang kerja yang belum rapi dan tidak beraturan. Fenomena 

kondisi lingkungan kerja masih adanya jumlah kantor kondisi sedang dan kondisi buruk 

yang ditampolkan dalam penelitian ini. 
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Tabeil 1.4 

Fenomena Kondisi Lingkungan Kerja pada Kantor Desa  

Di Kabupaten Pati 2021 

 

No Kantor /Kelurahan Jumlah 
Kondisi 

Baik 

Kondisi 

Sedang 

Kondisi 

Buruk 

1 Sukolilo 16 4 11 1 

2 Kayen 17 13 4 0 

3 Tambakromo 18 6 8 4 

4 Winong 30 12 16 2 

5 Pucakwangi 20 12 7 1 

6 Jaken 21 12 8 1 

7 Batangan 18 18 0 0 

8 Juwana 29 12 16 1 

9 Jakenan 23 8 10 5 

10 Pati 24 15 8 1 

11 Gabus 24 24 0 0 

12 Margorejo 18 18 0 0 

13 Gembong 11 11 0 0 

14 Tlogowungu 15 15 0 0 

15 Wedarijaksa 18 18 0 0 

16 Margoyoso 22 12 9 1 

17 Gunungwungkal 15 15 0 0 

18 Cluwak 13 13 0 0 

19 Tayu 21 21 0 0 

20 Dukuhseti 12 12 0 0 

21 Trangkil 16 16 0 0 

Jumlah 401 287 97 17 

 Sumbeir : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 2021 

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa adanya kondisi lingkungan 

kerja pada kantor - kantor desa di Kabupaten Pati sebanyak 17 unit dalam kondisi 

buruk,  sebanyak 97 unit dalam kondisi sedang dan  sebanyak 287 unit  dalam kondisi 

baik.  

Fenomena Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2021 dalam Mapping 

berwarna hijau dengan pengertian aktif dalam memposting berita dalam 1 minggu 

terakhir (lebih dari 70%) 15 desa (3,74%). Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) 
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mapping warna kuning dengan pengertian aktif dalam memposting berita dalam 1 

minggu terakhir (40%-70%) sebanyak 32 (7,98%). Pelaksanaan Sistem Informasi Desa 

(SID) mapping warna merah dengan pengertian Tidak aktif/berita masih minim 

sebanyak 343 (85,54%). Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) mapping warna abu 

abu dengan pengertian belum ada aktifitas sama sekali sebanyak 11 (2,74%). 

Tabel 1.5 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Desa Tahun 2021 

No. Kategori Desa Jumlah Desa Persen 

1. 

2. 

3. 

4. 

Aktif (Warna Hijau) 

Kurang Aktif (Warna Kuning)  

Tidak Aktif (Warna Merah) 

Tidak Ada Aktifitas (Warna Abu-Abu) 

15 

32 

343 

11 

3,74% 

7,98% 

85,54% 

2,74% 

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pati, 2021) 

Research Gap dalam penelitian ini adalah Ni Luh Sili Antari, Putu Santika, 

Gusti Ayu Alit Witari (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Marita 

Diansyah, Handry Sudiartha Athar, Achmad Fauzi (2020) yang menyatakan bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh terhadap motivasi. 

Ni Luh Sili Antari, Putu Santika, Gusti Ayu Alit Witari (2018) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Amelia, B. Isyandi, Raden Lestari Garnasih 

(2020) menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap motivasi. 

Yuyun Yuniar Darmawan, Ayan Gede Supartha, Agoes Ganesha Rahyuda 

(2017) dalam penelitiannya menyatakan terdapat pelatihan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Khasanah (2019) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap motivasi kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Idayati, Surajiyo, Marvia Hazalena (2020) 

menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabil, Suhartono, Slamet Heri 

Winarno, Octa Pratama Putra, Dwiyatmoko Puji Widodo (2021) dengan kompetensi 

memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Idayati, Surajiyo, Marvia Hazalena (2020) 

menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Berbeda dengan Nina, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Lingkungan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Rosalia, Devi, Oktafiah, Yufenti (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyanto (2018) yang menyatakan bahwa 

pelatihan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Yuyun Yuniar Darmawan, ayan Gede Supartha, Agoes Ganesha Rahyuda 

(2017) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmaini, Hasrudy Tanjung 

(2018) motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

https://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/1670532
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 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul penelitian 

PENGARUH KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA, DAN 

PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA OPERATOR 

SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN PATI). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Ada beberapa permasalahan pada operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten 

Pati diantaranya adalah sebagai berikut ini. 

1)   Beberapa pegawai masih kurang pengetahuan dan keterampilan operator SID 

perihal IT, sehingga menyebabkan tidak optimal dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

2)   Pelatihan pada Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati antara lain 

efektivitas pelatihan belum berjalan maksimal karena intensitas pelatihan 

dilaksanakan hanya setahun sekali yang dilaksanakan di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati. 

3)   Kondisi lingkungan fisik yang kurang nyaman dan tata ruang kerja yang 

belum rapi dan tidak beraturan.  

Adapun perumusan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1.2.1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Operator 

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati? 
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1.2.3. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Operator 

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap motivasi pada Operator Sistem 

Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

1.2.5. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi pada Operator 

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

1.2.6. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap motivasi pada Operator Sistem 

Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

1.2.7. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada Operator 

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1.3.1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati. 

1.3.2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati? 

1.3.3. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati. 

1.3.4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap motivasi pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati. 
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1.3.5. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati. 

1.3.6. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap motivasi pada Operator 

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati. 

1.3.7. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada 

Operator Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat : 

1.4.1. Manfaat Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai kompetensi, lingkungan kerja, pelatihan, motivasi 

dan kinerja. 

1.4.2. Manfaat Praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap para pegawai atau Operator Sistem Informasi Desa di 

Kabupaten Pati. 

 

 

 

 

 

 

 


