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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi tidak akan terlepas dengan adanya Sumber Daya 

Manusia (SDM). Manusia sebagai Sumber Daya yang potensial merupakan 

sumber kekuatan bagi suatu organisasi. Organisasi yang hebat adalah 

organisasi yang mempunyai sumber daya manusia yang handal. Kualitas 

sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan suatu organisasi untuk tetap ada dan berkembang di dalam 

menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat.   

Pengakuan akan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam setiap 

organisasi disebabkan karena Sumber Daya Manusia merupakan satuan 

tenaga kerja organisasi yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi dan 

pemanfaatan berbagai fungsi di dalam kegiatan Pemerintahan agar efektif dan 

efisien. Setiap Instansi Pemerintahan dituntut untuk meningkatkan hasil 

kinerja pegawai melalui Sumber Daya Manusia yang berkualitas.   

Pentingnya kinerja pegawai dalam Instansi pemerintahan akhirnya 

menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan bagi Instansi yang ingin 

meningkatkan kemampuan-kemampuan pengetahuan dan pengalaman para 

pegawainya. Faktor-faktor kinerja itu dipengaruhi  oleh baik buruknya 

Instansi pemerintah dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang ada, seperti 
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keahlian dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pegawai sebagai 

asset bagi kemajuan Instansi itu sendiri.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah 

faktor kemampuan (ability) dan factor motivasi (motivation). Menurut 

pendapat Keith Davis dalam A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2006:13) 

yang merumuskan bahwa : 

Human Performance   = Ability x Motivation 

Motivation    = Attitude x Situation  

Ability    = Knowledge x Skill 

Menurut Hasibuan (2011:94) pengertian kinerja adalah suatu hasil yang 

dicapai seseorang dalam melaksakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.  

Oleh karena itu agar sebuah organisasi dapat berkembang secara 

optimal  maka Sumber Daya Manusia itu sendiri harus mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Dalam 

meningkatkan kinerja para pegawai, suatu Instansi dapat menempuh salah 

satunya melalui pelatihan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

Melalui pelatihan, pegawai diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung 

jawab akan pekerjaan mereka karena para pegawai telah terbakali oleh 

pelatihan yang berkaitan dengan implementasi pekerjaan mereka.  

Suatu Instansi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan organisasi, 

individu, model dan jenis pelatihan pada bidangnya yang akan melatih dengan 
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kesesuaian tujuan yang akan di capai sehingga membuka peluang terjadinya 

alih ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman untuk pekerjaan yang lebih 

baik di masa yang akan datang.  

Adanya pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya. Secara umum 

kinerja pegawai dapat diukur dari kemampuannya dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibanya secara tepat waktu dan memuaskan.  

Menurut Thomas, A.M (1995:11) menyebutkan pelatihan merupakan 

satu dari sejumlah cara terpenting yang dilakukan oleh para manajer untuk 

merangsang pengembangan karyawannya. Sedangkan menurut Sikula dalam 

Mangkunegara (2000:44) pelatihan (training) adalah suatu proses pendidikan 

jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir 

dimana pegawai non managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan 

teknis dalam tujuan terbatas.  

Pemerintahan kecamatan merupakan perangkat daerah yang 

mempunyai  wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Fungsi 

pemerintahan kecamatan adalah memberian pelayanan terhadap masyarakat, 

oleh karena itu kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan memiliki potensi 

yang strategis apabila dilihat dari fungsi tersebut, yaitu melaksanakan tugas 

pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

masyarakat dalam usaha mencapai visi dan misi kecamatan Purwosari.  
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Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dinilai dari 6 unsur yaitu 

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan 

kepemimpinan. Adapun visi dari kantor kecamatan Purwosari adalah 

“Terwujudnya perencanaan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan akuntabel di kecamatan 

Purwosari”. Sedangkan misi dari kantor kecamatan Purwosari adalah :  

1. Mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan sesuai dengan skala 

prioritas di kecamatan Purwosari. 

2.  Meningkatkan koordinasi pembangunan yang berada di kecamatan 

Purwosari. 

3.  Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemdes/kelurahan. 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. 

Berdasarkan interview yang saya lakukan pada kantor kecamatan 

Purwosari kabupaten Pasuruan kinerja pegawai kurang optimal karena 

kurangnya tenaga kerja ahli yang berpotensi. Jadi kinerja di kecamatan 

Purwosari dari segi jumlah/ kuantitas dalam menyelesaikan pekerjaan belum 

maksimal, dari segi kualitas masih ada beberapa kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, masih ada pegawai yang terlambat dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan adanya perkembangan dan prosedur kerja baru 

dari Pemerintahan Daerah (Pemda) sehingga para pegawai diikut sertakan 

pelatihan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kerja serta untuk 

menambah ilmu pengetahuan. Pelatihan yang diikuti oleh pegawai kantor 
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kecamatan Purwosari adalah bimbingan teknis (Bimtek). Secara umun tujuan 

pelatihan yang disebut bimbingan teknis (Bimtek) pada kantor kecamatan 

Purwosari adalah : 

1.  Untuk meningkatkan kinerja pegawai dan untuk memberikan ilmu 

pengetahuan baru yang nantinya pegawai dapat bekerja lebih baik dan 

dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya.  

2. Mengikuti perkembangan peraturan dan prosedur kerja dari Pemerintahan 

Daerah (Pemda).  

Sedangkan secara khusus tujuan bimbingan teknis (Bimtek) di 

bidang pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) 

pada kantor kecamatan Purwosari adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan tenaga operator untuk mengoperasikan 

perangkat penerbitan KTP Elektronik pada tempat-tempat pelayanan 

KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di 

kecamatan. 

2. Memberikan pendampingan teknis kepada petugas operator pada 

tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan di kecamatan.  

Adapun hasil dari pelatihan yang disebut bimbingan teknis 

(Bimtek) di bidang pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu 

keluarga (KK) yang di dapatkan pegawai sebagai berikut : 
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1. Pengenalan alat, pembongkaran alat, setting alat yang berupa 

seperangkat komputer, seperangkat kamera digital, dan seperangkat 

jaringan.  

2. Tata cara penggunaan aplikasi seperti, cara backup data hasil 

perekaman. 

3. Tata cara pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengurus 

kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). 

Berikut data pelayanan kartu tanda pendudk (KTP) dan kartu 

keluarga (KK) pada kantor kecamatan Purwosari dari tahun 2009 sampai 

tahun 2013, lihat tabel 1 dan tabel 2. 

Tabel 1 

Pelayanan KTP Tahun 2009-2013 

Pembinaan dan Seminar 

No Tahun 

KTP 

Tercetak Belum Tercetak 
Jumlah yang 

harus Tercetak 

1. 2009 2.640 berkas 330 berkas 2.970 berkas 

2. 2010 3.175 berkas 295 berkas 3.470 berkas 

3. 2011 3.675 berkas 267 berkas 3.942 berkas 

Pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) 

4. 2012 4.922 berkas 103 berkas 5.025 berkas 

5. 2013 6.242 berkas 50 berkas 6.292 berkas 

Sumber: Lapangan (observasi) Tahun 2009 – 2013 (Diolah) 
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Tabel 2 

Pelayanan KK Tahun 2009-2013 

Pembinaan dan Seminar 

No. Tahun 

KK 

Tercetak 
Belum Tercetak Jumlah yang 

harus Tercetak 

1. 2009 834 berkas 182 1.016 berkas 

2. 2010 884 berkas 177 1.061 berkas 

3. 2011 895 berkas 150 1.045 berkas 

Pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) 

4. 2012 1.085 berkas 50 1.135 berkas 

5. 2013 1.323 berkas 23 1.346 berkas 

Sumber: Lapangan (observasi) Tahun 2009 – 2013 (Diolah) 

Tabel 1 dan 2 menunjukkan hasil kinerja pegawai pada kantor 

kecamatan Purwosari. Pada tabel tersebut menjelaskan data jumlah pelayanan 

kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pada kantor kecamatan 

Purwosari di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, pada tahun 2009 sampai 

2011 tidak ada pelatihan khusus, pegawai hanya mengikuti pembinaan dan 

seminar-seminar. Pelatihan yaitu bimbingan teknik (Bimtek) dilakukan pada 

tahun 2012 sehingga dapat kita lihat perbandingannya pada tabel di atas 

kinerja pegawai pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang lebih 

banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Purwosari 

setelah mengikuti pelatihan yaitu bimbingan teknis (Bimtek).  
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai 

pada kantor kecamatan Purwosari setelah mengikuti pelatihan. Dengan adanya  

permasalahan tersebut , saya mengadakan penelitian dalam bidang Sumber 

Daya Manusia yang dilakukan pada kantor kecamatan Purwosari kabupaten 

Pasuruan. Dengan judul penelitian : Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada  Kantor Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pelatihan pegawai yang dilakukan pada kantor kecamatan 

Purwosari kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana kinerja pegawai pada kantor kecamatan Purwosari kabupaten 

Pasuruan? 

3. Apakah pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada kantor kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini 

membahas pelatihan dan kinerja pegawai pada kantor kecamatan Purwosari 

kabupaten Pasuruan.  

D.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka 

tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk menguji dua variabel 
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dengan judul pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai yang dilakukan 

pada kantor kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan.  

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Instansi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan sumber informasi untuk meninjau kembali bagi pegawai 

kantor kecamatan Purwosari mengenai pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja pegawai. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian di bidang sumber daya manusia dan untuk mengembangkan 

pemikiran di bidang ilmu pengetahuan tentang pentingnya progam 

pelatihan terhadap kinerja pegawai yang dilakukan pada Instansi 

Pemerintahan salah satunya kecamatan. 

 


