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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut organisasi 

untuk memiliki keunggulan bersaing. Agar organisasi dapat bertahan menghadapi 

persaingan, organisasi perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini 

dikarenakan organisasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan memiliki 

kinerja baik yang dapat bertahan menghadapi persaingan dengan organisasi lain 

(Fatdina, 2019).  

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam organisasi. Aktivitas-

aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan oleh sumber daya 

manusia organisasi (Setyaningdyah, 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik tentu akan memberikan kontribusi positif 

bagi organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang 

diberikan (Mangkunegara, 2018:52).  

Pencapaian kinerja organisasi yang baik, diperlukan pegawai dengan kinerja baik 

pula. Kinerja pegawai dapat diukur melalui indikator kuantitas, kualitas, ketepatan 

waktu, efektifitas, dan kehadiran (Mathis & Jackson, 2016:52). Kuantitas dapat dilihat 

dari berapa banyak jumlah unit maupun aktivitas yang mampu dihasilkan pegawai 

dalam waktu tertentu, sedangkan kualitas berkaitan dengan kesesuaian hasil dan tujuan 
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yang direncanakan organisasi. Kinerja juga dapat diukur melalui ketepatan waktu 

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dari input menjadi output. 

Persepsi dukungan organisasi mengacu pada persepsi pegawai mengenai sejauh 

mana organisasi menilai kontribusi, memberi dukungan, dan peduli pada kesejahteraan 

mereka (Rhoades and Eisenberger, 2012:58). Dukungan organisasi dipandang sangat 

penting bagi perilaku pekerjanya. Organisasi memiliki kewajiban untuk 

mengembangkan suatu iklim yang mendukung orientasi konsumen. Meglino et al. 

(2019:41) mengemukakan bahwa individu yang mempunyai nilai-nilai yang sama 

dengan organisasi, maka mereka akan mudah berinteraksi secara efisien dengan sistem 

nilai organisasi, mengurangi ketidakpastian, dan konflik serta meningkatkan kepuasan 

dan meningkatkan kinerja. Instansi mengutamakan tingkat kesejahteraan pegawai 

sesuai dengan peraturan. Hal tersebut dilakukan demi meningkatnya kinerja pegawai 

yang pada akhirnya juga akan mengoptimalkan tujuan perusahaan. 

Fenomena atau permasalahan yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Pati adalah dalam sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, 

adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari 

Indikator Kinerja Utamanya belum mampu mencapai target yg tetapkan,akan diuraikan 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Pencapaian Indeks Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Pati Tahun 2020 

 

Indikator kinerja  Satuan 

Tahun 2020 

   Target  Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Indeks Kinerja Poin 75 40,29 53,72% 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, 2021. 

Indikator kinerja pegawai dapat memberi gambaran kinerja pegawai instansi 

tersebut dalam kurun waktu tertentu dari data tahun 2020 Indeks Kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Capaian Kinerja 53,72 artinya 

masih  banyak program yang belum terlaksana, maka pihak instansi perlu melakukan 

evaluasi kinerja agar kedepannya para pegawai bisa tetap meningkatkan dan  

memperbaiki kinerja mereka selama ini. 

Kondisi di atas juga tidak terlepas dari kurang optimalnya komitmen afektif 

diindikasikasikan masih adanya pegawai dengan tingkat keterlambatan kerja serta 

menurunnya komitmen afektif antara lain perintah kerja oleh atasan kurang baik 

dikerjakan bawahan sehingga terjadi kesalahan kerja, tidak tepat waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan, pulang kerja sebelum waktunya serta tidak berada ditempat 

kerja pada waktu jam kerja juga diindikasikan dari penurunan perilaku kerja yang tidak 

semestinya.  
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Tabel 1.2 

Data Keterlambatan Kehadiran Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2021 

Uraian Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Oktober Nov Des 

Keterlambatan 256 235 257 121 126 130 119 123 117 127 119 118 

 Sumber :  Laporan mekanisme daftar hadir pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Pati, 2021. 

 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa fenomena yang terkait dengan kinerja pegawai 

dan komitmen afektif terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi di antaranya  

dukungan organisasi terkait dengan program kesejahteraan, program yang diberikan 

tersebut, perusahaaan mendapatkan dampak yang positif terhadap hasil kerja 

pegawainya. Instansi merasakan bahwa sengan pemenuhan kebuutuhan tersebut 

pegawai bekerja dengan semakin baik, pencapaian target yang semakin optimal. 

Karakteristik individu yaitu minat, sikap dan kebutuhan yang dibawa seseorang 

ke dalam situasi kerja menurut Stoner (2019:431). Hellriegel dan Slocum (2020:249-

250) mengemukakan bahwa karakteristik individu yang berbeda-beda meliputi 

kebutuhannya, sikap dan minat. Perbedaan tersebut dibawa ke dunia kerja sehingga 

motivasi setiap individu berbeda beda. Karakteristik individu yang dimiliki seseorang, 

unik atau berbeda satu dengan yang lainnya. Robbin (2016:166) menyatakan bahwa 

variable ditingkat individu meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, 

proses belajar, persepsi, sikap dan kepuasan kerja. Perbedaan tersebut dibawa kedunia 

kerja, sehingga motivasi setiap individu berbeda-berbeda.  Sebagian besar pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati pada usia 30-39 tahun 

sebanyak 135 (38,35%) hal ini menunjukkan bahwa usia pegawai didominasi pada usia 

muda, dimana para pegawai masih perlu membutuhkan lebih pengalaman kerja.  
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Kepuasan kerja seorang pegawai dalam sebuah organisasi akan selalu dikaitkan 

dalam sebuah konteks yang lebih luas yaitu kinerja. Terdapat hubungan sebab akibat 

yang muncul dengan adanya kinerja yang lebih baik akan mengarah ke penghargaan 

secara ekonomi, sosiologi, dan psikologi yang lebih tinggi bagi pegawai. Dengan 

adanya penghargaan yang dirasa adil dan cukup, maka akan timbul kepuasan yang akan 

mengarah kepada peningkatan komitmen seorang pegawai terhadap organisasinya 

(Newstrom, 2017:56). Hal ini terlihat pada tingkat kurang optimalnya kepuasan yang 

diindikasikan dari prosentase tingkat kehadiran dan keterlambatan pegawai.  

Tabel 1.3 

Prosentase Tingkat Keterlambatan Pegawai di Lingkungan  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati 

 

Bulan Pulang Lebih Awal 

Juni 2021 45 
Juli 2021 40 

Agustus 2021 29 
September 2021 46 

Oktober 2021 41 
November 202 37 

Desember 2021 42 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati 2021 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kurang optimalnya kinerja pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dari bulan Oktober. 

Ketidakhadiran atau keterlambatan pegawai di dalam bekerja mengindikasikan 

kurang optimalnya kepuasan, sehingga akan menimbulkan ketidakefektifan dan waktu 

seorang pegawai dalam bekerja. Komitmen afektif berkaitan dengan emosional, 

identifikasi, dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasional.  
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Pegawai dengan afektif tinggi masih bergabung dengan organisasi karena 

keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi (Allen dan Meyer, 2017). Komitmen 

afektif muncul karena kebutuhan, dan memandang bahwa komitmen terjadi karena 

adanya ketergantungan terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dalam 

organisasi pada masa lalu dan hal ini tidak dapat ditinggalkan karena akan merugikan. 

Pegawai dengan komponen komitmen afektif yang tinggi adalah keinginan untuk tetap 

menjadi bagian dari anggota organisasi. (Meyer, Allen dan Smith Rhoades et al, 

2011:52) berpendapat apabila seseorang yang komitmen secara affective lebih 

mungkin untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan visi dan misi 

organisasinya, serta lebih mungkin untuk mengikuti perkembangan dalam pekerjaan. 

Research gap dalam penelitian ini terdiri dari Indah Hardianty, Nuryanti, 

Arwinence Pramadewi (2016) menyatakan bahwa karakteristik individu berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan Linda Emiyanti, 

Eny Rochaida, Irsan Tricahyadinata (2017) yang menyimpulkan bahwa karakteristik 

individu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Riski 

Damayanti, Agustina Hanafi, & Afriyadi Cahyadi, (2017) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai. Berbeda dengan 

Noer Hanifah, 2016, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Emi Murniasih, Ketut Sudarma (2016) menyatakan bahwa komitmen 

afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Noer Hanifah, (2016) 

menyatakan Komitmen Afektif tidak berpengaruh terhadap kinerja.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Pati jauh dari target yang ditetapkan instansi. Penurunan 

diindikasikan dari belum optimalnya dukungan dari organisasi, hal ini berupa 

kurangnya memberikan penghargaan berupa piagam, ataupun dengan kenaikan 

pangkat, sehingga pegawai merasa dihargai dan dibutuhkan dalam organisasi. 

Karakteristik individu berupa sikap, minat, nilai, pendidikan, dan usia belum sesuai 

dengan penyelesaian bidang tugas. Kurangnya komitmen dalam hal meningkatkan 

kesadaran terus meningkatkan keahlian agar menjadi pegawai yang professional. 

Selain itu pegawai juga harus mengupayakan agar pegawai ketika mengerjakan tugas 

menganggap sebagai beban, bukan merupakan kewajiban. 

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut ini. 

1.2.1. Bagaimana pengaruh dukungan organisasi terhadap komitmen afektif 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh karaktersitik individu terhadap komitmen afektif 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 

1.2.5. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap komitmen afektif 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 
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1.2.6. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 

1.2.7. Bagaimana pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi terhadap komitmen afektif 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh karaktersitik individu terhadap komitmen afektif 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap komitmen afektif 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

1.3.6. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

1.3.7. Menganalisis pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. 
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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 dukungan organisasi, karakteristik individu, 

kepuasan kerja, komitmen afektif dan kinerja pegawai. 

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

kontribusi terhadap para pegawai atau Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


