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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bekerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

mengubah keadaan yang diinginkan dalam hidupnya, yaitu untuk hidup lebih 

baik dan mapan.Begitupula sebuah organisasi membutuhkan kinerja yang 

baik dan semakin meningkat setiap waktu untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. Kinerja merupakan keberhasilan seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dari organisasi 

tempatnya bekerja. Kinerja pegawai secara individu maupun perbidangnya 

dapat dilihat setiap akhir periode, disetiap periode setiap organisasi selalu 

melakukan evaluasi pencapaian kinerja pegawainya baik perindividu maupun 

perbidang atau kelompok mereka bekerja. 

Setiap kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dipengaruhi oleh kepuasan. 

Perasaan puas merupakan hasil penilaian pada diri setiap pegawai oleh 

mereka sendiri mengenai seberapa jauh pekerjaan yang didapatkan dapat 

memuaskan semua yang mereka butuhkan. Selain kepuasan, dimensi struktur 

organisasi merupakan pemicu kinerja para pegawai yang penting untuk 

diperhatikan. Dimensi struktur organisasi merupakan ukuran-ukuran yang 

digunakan untuk membuat suatu struktur organisasi. Dimensi yang terstruktur 

dengan baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
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dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, bidang UKM, bidang 

Perindustrian dan bidang Perdangangan lingkup kabupaten yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Penjabaran tugas dan 

fungsi kerja para pegawai Diskoperindag kota Batu telah diatur dalam 

peraturan Walikota Batu nomor 46 tahun 2003. Setiap bidang memiliki tugas 

dan tanggung jawab masing-masing untuk dilakukan bertujuan untuk 

mencapai visi dan misi Diskoperindag Kota Batu.  

Diskoperindag memiliki program kerja yang berbeda di setiap tahunnya 

yang telah direncanakan dan disusun setahun sebelumnya. Apabila dalam 

pelaksanaan program kerjanya mengalami kegagalan maka program kerja 

tersebut dibuat sebagai acuan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan program 

kerja pada periode mendatang agar tidak mengulangi kegagalan yang sama. 

Oleh karena itu rencana program kerja untuk periode mendatang harus dibuat 

sebaik mungkin dan dilaksanakan dengan baik. 

Dimensi kompleksitas pada Diskoperindag diwujudkan dengan 

terbaginya beberapa kelompok kerja atau unit kerja seperti bidang Koperasi, 

bidang UKM, bidang Perindustrian dan bidang Perdangangan serta sub unit 

kerja dengan pekerjaan yang lebih terspesialisasi atau lebih spesifik sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Wujud dari 

formalisasi Diskoperindag sendiri dapat dilihat berdasarkan prosedur atau 

peraturan yang resmi ditetapkan oleh pemerintah, seperti peraturan walikota 

Batu No. 46 tahun 2013 mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab pegawai 
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Diskoperindag Kota Batu. Dimensi sentralisasi yang tinggi di Diskoperindag 

dapat dilihat berdasarkan pemusatan wewenang pengambilan keputusan oleh 

Kepala Dinas.  

Pencapaian dan kegagalan program kerja akan diolah sebagai data 

capaian indikator kerja program dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah Dinas Koperindag Kota Batu untuk dilaporkan 

kepada Walikota sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada 

Walikota. Kegagalan kerja akan dijelaskan pada Tabel 1.1 Data Capaian 

Indikator Kerja Program dan Kegiatan Diskoperindag (Data Laporan 

Akuntabilitas tahun 2012-2013). 
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Tabel 1.1Data Capaian Indikator Kerja Program dan KegiatanDiskoperindag 
2012-2013 

Data Capaian Indikator Kerja Program dan Kegiatan 2012 
Nama Bidang Program Target Realisasi 
Bidang 
Koperasi 

1. Koordinasi pelaksanaan 
kebijakanan program 
pembangunan yang berupa 
kegiatan hibah kepada kelompok 
di tingkat RW kelompok hanya 
ter-realisasi. 

237 
kelompok 

216kelom
pok 

Bidang UKM 1. perencanaan koordinasi 
danpengemba-ngan ukm  

2. Fasilitasi pengembangan usaha 
kecil menengah  

3. Penyelenggaraan pelatihan 
kewirau-sahaan  

1paket  
 
150 orang 
 
200 orang 

0  paket 
 
0 orang 
 
150 orang 
 

Bidang 
Perdagangan 

1. Pengembanganpasar dan distribusi 
barang/produk 

2. Pengembangan pasar lelang 
daerah 

3. Peningkatan system dan jaringan 
informasi perdagangan   

4. Penyuluhan peningkatan disiplin 
pedagang kaki lima dan asongan 

5. Fasilitasi penyelesaian 
permasalahan pengaduan 
konsumen 

6. Peningkatan pengawasan 
peredaran barang dan jasa  

5525paket 
 
18 orang 
 
144 kali 
 
2 paket 
 

12 kali 
 
 

56 kali 

4000 paket 
 
12 orang 
 
112 kali 
 
1 paket 
 
5 kali 
 
 
32 kali 

Data Capaian Indikator Kerja Program dan Kegiatan 2013 
Bidang 
Koperasi 

1. Pembangunan system 
informasiperen-canaan 
pengembangan perkoperasian  

13 
koperasi 

10koperasi 

 
Sumber: Data Laporan Akuntabilitas tahun 2012-2013 Diskoperindag 

Data di atas menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan kinerja 

perbidang pada tahun 2012 dan 2013. Satuan kelompok di atas diartikan 

sebagai jumlah kelompok yang ditargetkan untuk menjadi sasaran program, 

untuk satuan paket di atas merupakan jumlah paket peralatan yang di berikan 

sebagai bantuan, untuk satuan kali diartikan sebagai target pelaksanaan 
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kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode dan untuk satuan orang 

merupakan jumlah target sasaran penduduk.  

Beradasarkan data tabel 1.1, Diskoperindag sudah menunjukkan 

peningkatan kinerjanya meskipun belum maksimal. Kegagalan-kegagalan 

kinerja tersebut termasuk dikarenakan faktor terkait dimensi struktur 

organisasi di Diskoperindag. Berkaitan dengan dimensi struktur kompleksitas 

pada Diskoperindag dalam pengelompokan bidang kerja yang memiliki 

banyak sub unit dalam setiap bidangnya sehingga setiap unit sulit dalam 

mengkomunikasikan dan mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan mereka yang 

mengakibatkan pekerjaan selesai tidak tepat pada waktunya.  

Berkaitan faktor yang disebabkan oleh dimensi formalisasi pada 

Diskoperindag yaitu prosedur atau tahapan pelaksanaan tugas setiap bidang 

membutuhakan proses yang tidak sebentar karena harus melalui beberapa 

seksi sub bidang contohnya dalam bidang koperasi terdapat seksi 

kelembagaan koperasi, seksi bina usaha koperasi, seksi fasilitasi dan 

pembiayaan koperasi. Selain hal tersebut Formalisasi mengenai penetapan 

jadual kerja yang tidak terlaksana pada waktu yang ditargetkan dikarenakan 

pemberian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu yang 

mengakibatkan terjadinya kemunduran kegiatan dan perubahan anggaran. 

Berkaitan dengan dimensi struktur sentralisasi di Diskoperindag sangat 

terpusat, segala program yang dilaksananakan harus mendapat persetujuan 

dari kepala dinas sehingga pegawai tidak memiliki kuasa untuk mengambil 

keputusan dalam masalah di setiap bidangnya. Fenomena mengenai kepuasan 
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pegawai Diskoperindag dapat dilihat berdasarkan jumlah pekerjaan pegawai 

yang dari waktu ke waktu dirasa semakin bertambah, akan tetapi gaji atau 

imbalan yang pegawai terima masih tetap. 

Hal demikian itulah yang mengakibatkan pegawai mendapat beban dua 

kali lipat, yaitu beban kerja dan beban pikiran untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang sebagian besar pegawainya sudah berstatus menikah, sehingga 

merasa belum puas pada gaji atau imbalan yang diterimanya.Beban pikiran 

yang tidak cepat teratasi dapat menjadi sebuah kendala bagi pegawai dalam 

pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaannya. 

Dalam diri pegawai dapat timbul perasaan kurang semangat dalam 

pelaksanaan tugas sehingga pekerjaan dapat tertunda dan tidak selesai pada 

waktu yang ditentukan. Namun, sebaliknya jika pegawai bekerja tanpa ada 

beban pikiran tambahan di luar pekerjaan yaitu mengenai kebutuhan atas gaji 

yang sesuai maka akan timbul perasaan positif dalam diri pegawai seperti 

perasaan semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atty Tri 

Juniarti (2009) yang berjudul Pengaruh Struktur Organisasi Dan 

Kepemimpinan Pada Kinerja Pegawai PT. Bumi Tama Guna Jaya Agro 

memperoleh hasil bahwa Struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai PT. Bumi Tama Guna Jaya Agro.Berikutnya adalah penelitian oleh 

Cecilia Engko (2006)yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Individual Dengan Self Esteem Dan Self Efficacy Sebagai Variabel 
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Intervening memperoleh hasil bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan 

positif dengan kinerja individual. 

Pada penelitian ini dimensi struktur organisasi, kepuasan pegawai dan 

kinerja pegawai yang merupakan kontribusi dari penelitian sebelumnya akan 

dijadikan target penelitiandi Diskoperindag. Selain ketiga variabel tersebut, 

teknik analisis jalur dipilih untuk turut berkontribusi dalam penelitian ini. 

Alasan memilih tempat di Diskoperindag karena Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan menerapkan dimensi struktur organisasi yang 

sesuai tema penelitian yang diambil. 

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitianskripsi dengan mengangkat judul “Pengaruh Dimensi Struktur 

Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening (Studi pada Diskoperindag Kota Batu)”.   

B. Rumusan penelitian 

1. Bagaimana dimensi struktur organisasi di Diskoperindag Kota Batu? 

2. Bagaimana kepuasan kerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu? 

3. Bagaimana kinerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu? 

4. Apakah dimensi struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pegawai di Diskoperindag Kota Batu? 

5. Apakah kepuasan kerja bepengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

Diskoperindag Kota Batu? 

6. Apakah dimensi struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai Diskoperindag Kota Batu? 
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7. Apakah dimensi struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu? 

C. Batasan penelitian 

Agar penelitian tidak meluas maka peneliti menetapkan batasan-batasan 

penelitian diantaranya Pegawai yang sudah bermasa kerja lima tahun keatas, 

data laporan akuntabilitas kinerja 2012-2013. 

D. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana dimensi struktur organisasi di 

Diskoperindag Kota Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kepuasan kerja pegawai di 

Diskoperindag Kota Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja pegawai di Diskoperindag Kota 

Batu. 

4. Untuk menguji pengaruh dimensi struktur organisasi terhadap kepuasan 

kerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu. 

5. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Diskoperindag Kota Batu. 

6. Untuk menguji pengaruh dimensi struktur terhadap kinerja pegawai 

Diskoperindag Kota Batu. 

7. Untuk menguji pengaruh dimensi struktur organisasi terhadap kinerja 

melalui kepuasan kerja pegawai di Diskoperindag Kota Batu. 
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E. Kegunaan penelitian  

1. Bagi organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif 

untuk mengevaluasi dimensi struktur organisasi sehingga kinerja pegawai 

dapat meningkat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

penelitian lebih lanjut dalam bidang manajemen sumberdaya manusia 

khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


