
  1   

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Aspek yang paling penting dalam setiap organisasi atau perusahaan 

adalah Sumber Daya Manusia, dimana aspek ini dapat membawa dampak yang 

paling signifikan dalam meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan. 

Apabila kita melihat dari pengertian, organisasi adalah suatu kesatuan sosial 

yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentifikasi yang bekerja atas dasar keinginan untuk mencapai tujuan bersama 

(Robbins, 1996 : 5). Alasan organisasi didirikan karena organisasi merupakan 

suatu kesatuan yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan 

yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan, sehingga dapat dicapai 

lebih efisien dan efektif melalui tindakan individu-individu atau kelompok 

tersebut. Tindakan-tindakan tersebut akan disertai hubungan antara individu 

dan kelompok dalam organisasi tersebut, sehingga akan tercipta harapan-

harapan tertentu yang harus diperankan masing-masing individu. 

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan 

kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu 

pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik (Thaha dalam Falikhatun, 

1994 : 14). Senada dengan itu (Munir et. al dalam Falikhatun, 1995 : 21) 

mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan fungsi material melalui 
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sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain sesuai dengan haknya. 

Pemenuhan hak orang lain atau masyarakat yang merupakan tujuan dari 

fungsi pelayanan publik harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun 

dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas dapat dilakukan dengan memperbanyak 

jumlah masyarakat yang dapat dilayani, dan menambah waktu pelayanan untuk 

melayani masyarakat. Sedangkan dari sisi kuantitas, dapat dilakukan dengan 

cara meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam memberikan pelayanan, 

kemudahan pelayanan, dan kecepatan waktu pelayanan atau proses pelayanan 

publik yang lebih singkat. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tentu saja terkait dengan 

kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh unit-unit pelayanan publik 

atau aparat pelaksana unit-unit pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu, 

pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai aparat harus mampu 

mengembangkan dan mendayagunakan mereka, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas mereka. 

Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

berbagai fungsi dan kegiatan bagian kepegawaian (personalia) untuk menjamin 

bahwa mereka diperankan secara efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas 

pendayagunaan aparat dapat dilihat dari tingkat produktifitas yang tinggi. Hal 

tersebut sangat tergantung pada kinerja aparat. 

Kinerja aparat di dalam pekerjaannya pada dasarnya akan dipengaruhi 

oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari dalam individu 
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disebut sebagai faktor individual atau faktor internal, dan kondisi yang berasal 

dari luar individu yang disebut sebaga i faktor situasional atau faktor eksternal. 

Faktor individual meliputi jenis kelamin. kesehatan, pengalaman, dan 

karakteristik psikologis yang terdiri dari motivasi, kepribadian dan locus of 

control. Adapun faktor situasional meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, 

hubungan sosial dan budaya organisasi. Adapun penerapan teknologi 

khususnya sistem informasi akan membantu aparat dalam melakukan 

pekerjaannya dengan cara mengurangi  keterbatasan yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui adanya 

pengaruh antara budaya organisasi, locus of control, sistem informasi terhadap 

kinerja. Maka dari itu, peneliti mengambil judul : 

“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, LOCUS OF CONTROL, DAN 

PENERAPAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KINERJA APARAT 

UNIT-UNIT PELAYANAN PUBLIK”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan peningkatan 

kualitas dan kuantitas aparat sektor-sektor publik yang harus mendahulukan 

kepentingan umum dengan melayani dan memberikan kemudahan urusan 

publik dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain (masyarakat) 

sebagaimana yang telah menjadi haknya. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada dominasi tipe budaya organisasi pada aparat unit-unit 

pelayanan publik? 

2. Apakah ada pengaruh budaya organisasi, locus of control, dan penerapan 

sistem informasi terhadap kinerja aparat unit-unit pelayanan publik? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah ada dominasi tipe budaya organisasi pada aparat 

unit-unit pelayanan publik. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh budaya organisasi, locus of 

control, dan penerapan sistem informasi terhadap kinerja aparat unit-unit 

pelayanan publik. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi aparat sektor publik dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat puas dan 

menilai kinerja aparat unit-unit sektor publik bagus. 

2. Bagi kalangan akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dijadikan  acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB I : PENDAHULUAN 

    Bab ini menguraikan gambaran singkat tentang isi skripsi, disini 

akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

    Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

budaya organisasi, locus of control, sistem informasi dan kinerja 

yang berasal dari buku-buku ilmu pengetahuan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

    Dalam bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, 

populasi, sampel, teknik sampling, sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan 

metode analisis data. 

 BAB IV : ANALISIS DATA 

    Bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan data, operasionalisasi 

variabel dan pembahasan analisis data dan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian hipotesis yang 

berupa kesimpulan dan saran. 


