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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah adalah memberikan 

pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat, sehingga sesuai dengan capaian 

yang harapkan yaitu  masyarakat  menjadi sejahtera. Tanpa adanya  peranan penting 

aparatur pemerintah maka suatu negara akan mengalami kekacauan.  Di sisi lain, 

meskipun suatu negara memiliki aparatur pemerintah, tetapi berkualitas buruk, negara 

itu akan mengalami tata pemerintahan yang buruk (bad governance). Tentu saja 

dengan kondisi seperti ini akan berujung pada lambatnya pencapaian kesejahteraan 

masyarakat ( Kotler, 2004). 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berkomitmen kuat dan 

berinovasi untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya 

kepegawaian atau (ASN) Aparatur Sipil Negara yang menekankan hak dan kewajiban 

individual pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya 

manusia secara strategis (strategic human resource management) diharapkannya 

supaya tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan mampu berdaya saing 

dengan baik dan selaras dengan dinamika perubahan misi Aparatur Sipil Negara 

(Mahsun, Muhammad, 2006). 

Tugas pokok pemerintah pada dasarnya adalah terkait dengan masalah public 

service, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

Tentunya hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah 

mampu menumbuhkan clean government dan good governance, yaitu sistem 
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penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan profesional dalam 

memberikan public service atau pelayanan lebih optimal terhadap masyarakat yang 

jauh lebih baik, khususnya di daerah Kabupaten Nganjuk (Bastian, Indra, 2006). 

Adanya Pengembangan dan peningkatan kualitas ASN di Kabupaten 

Nganjuk, untuk saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada sektor publik 

maupun privat. Pada sektor pengembangan pemerintahan, upaya pengembangan dan 

meningkatkan kualitas ASN yang memiliki peningkatan kinerja  Profesionalitas, 

maka (BKD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu 

memiliki konsep strategis guna menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih 

profesional dalam menjalankan tanggung  jawab sebagain pelayan masyarakat secara 

baik dan optimal, sehingga mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan saran serta 

menjadi sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dunia usaha 

(Corparate governance) dan masyarakat (civil society) dapat terlayani dengan baik 

dan mampu meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya 

akan meiningkatkan kesejahteraan  masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk 

(Mangkunegara, A.A, 2011). 

Adanya akuntabilitas dari setiap Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Nganjuk diharapkannya bisa menjalankan tanggung jawab dan 

profesionalitas dengan adanya upaya konsep dari setiap pengembangan program-

program yang ditandai adanya aparat birokrasi pemerintah yang senantiasa  

mengedepankan terpenuhinya public accountability and responbility. Aparat 

birokrasi pemerintah yang ada di seluruh level pemerintahan harus memiliki rasa 
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kepekaan terhadap kepentingan masyarakat maupun terhadap masalah-masalah yang 

ada dan harus dipecahkan di masyarakat. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

tugas ataupun pekerjaan dan harus pula bersifat representatif dalam pelaksanaan 

tugas.  

Melihat fakta yang ada yaitu peranan penting aparatur pemerintah dalam 

berlangsungnya reformasi birokrasi yang lebih baik, pemerintah dan DPR telah 

menerbitakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Kebijakan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan kinerja aparatur dilakukan 

melalui manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 

menghasilkan  ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena ASN 

merupakan pemerintah yang terdiri dari atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU No.5/2014 memuat 

tentang perubahan yang sangat radikal dibandingkan peraturan aparatur pemerintah 

sebelumnya yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 8 /1974 dan UU No. 

43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

Peraturan Presiden No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

Tahun 2010-2025 di dalamnya dinyatakan adanya permasalahan SDM aparatur yang 

tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintah secara 

optimal. Persoalaan utama SDM Aparatur Negara, yang saat ini berjumlah 5,732,472 

orang (data BKN per Mei 2018), adalah masalah yang berkaitan dengan alokasi 

dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak 

seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen SDM aparatur 
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belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja 

pegawai, dan organisasi. 

Permasalahan utama ialah manajemen kepegawaian yang dapat terdeteksi 

khususnya di Kabupaten Nganjuk persoalan mengenai aparatur pemerintah yang 

belum juga usai dalam peningkatan kualitas kinerja ASN, serta lambannya 

pengembangan sistem birokasi di Kabupaten Nganjuk yang menjadi kendala 

mengapa hingga sampai dengan saat ini belum juga teratasi, tidak adanya 

pengembangan dalam bentuk program kerja yang strategis dari Badan Kepegawaian 

Daerah, sehingga menjadi salah satu faktor utama penghambat dalam berlangsungnya 

pelaksanaan reformasi birokarasi yang di harapkan dapat semakin membaik. 

Sehingga dengan tidak adanya pengembangan dalam wujud yang strategis BKD 

Kabupaten Nganjuk hingga saat ini masih di katakan mandek/stucknun. 

 Pelaksanaan kinerja Kepewagaian yang profesionalitas, menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pemerintah di Kabupaten Nganjuk jauh 

dari harapan Pemrintah pusat dari pengelolaan, manajemen ASN dalam 

meningkatkan profesionalitas. Karena  tidak adanya program-program kegiatan 

inovatif yang diharapkan dapat dilaksanakan guna memberikan dampak perubahan 

yang signifikan terhadap kinerja ASN di Kabupaten Nganjuk lebih berkualitas lebih 

optimal dan profeionalitas. Adapun yang menjadi faktor-faktor permasalahan,  

rendahnya kompetensi, dan juga belum sesuainya kebutuhan penempatan dalam 

posisi jabatan, kinerja atau produkivitas dapat dinilai belum mampu berjalan secara 

optimal, SDM dari setiap individu PNS yang masih terbilang sangat rendah, ditambah 

lagi sistem remunerasi yang belum layak dan berbasis kinerja. Karena kembali lagi 
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pada tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah merupakan unsur lebih baik 

tentunya. Berdasarkan pengamatan tersebut, diharapkannya mampu memberikan 

pelayanan dengan baik terhadap masyarakat, sehingga terwujudnya kinerja dari setiap 

ASN dengan upaya pengembangan dan pengelolaan agar efektif dan efisien lebih 

optimal dan profesionalitas dalam tugas yang di embannya, khususnya aparatur 

pemrintah di Kabupaten Nganjuk. 

Berdasarkan dari berberapa literatur jurnal yang membahas terkait dengan 

permasalahan kinerja SDM aparatur Pemerintah, untuk dapat mewujudkan kinerja 

dari aparatur yang profesionalisme sebagaimana diharapkan UU Nomor 5 Tahun 

2014, menanamkan kedisiplinan tentu saja bukan hal yang mudah. Adanya PP No. 53 

tahun 2010 digulirkan kedisiplinan aparatur yang masih rendah. Sering dijumpai di 

media kabar atau berita terkait dengan kedisiplinan aparatur ini pada saat jam kerja 

dinas digunakan untuk bolos kerja dan stelah adanya libur panjang dilanjutkan untuk 

bolos hadir, razia PNS pun juga kerap ditemui berkeliaran di pasar-pasar dan pusat 

perbelanjaan mall bahkan duduk-duduk santai di kedai kopi, sidak razia PNS ini 

sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Persoalan selama ini dalam SDM aparatur 

pemerintah pun juga dari faktor kedispilinan Pegawi, sehingga hal ini yang masih di 

nilai buruk bahwa belum mampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih 

baik (Wildan Lutfi A Mahayati K,2010:31-42) 

Aparatur Sipil Negara yang penuh dengan rasa mengabdi, memiliki kesadaran 

dan tanggungjawab adalah pegawai yang memiliki pembiasaan disiplin yang tinggi. 

ASN yang tidak mentaati kewajiban atau bahkan melanggar larangan-larangan akan 

dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 
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2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mengatur tentang 

kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Indikator 

capaian kualitas kinerja ASN yang profesional dapat di lihat melalui  seorang 

pegawai dianggap semakin profesional apabila semakin  tinggi  tingkat  

kompetensinya, semakin tinggi kinerjanya, semakin dekat kompensasi yang diterima 

seseorang baik secara internal maupun eksternal dengan pegawai lainnya pada 

kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara (termasuk kebutuhan dasar), semakin 

rendah tingkat pelanggaran disiplin. Bahwa profesionalitas aparatur sangat ditentukan 

oleh tingkat kemampuan aparatur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari (Ayu 

Marchsela Hanabie,2018:20-24) 

Permasalahan yang sedang dihadapi adalah dalam memberikan pelayanan, 

aparatur yang berada di Badan Kepegawaian Daerah belum optimal dalam 

pengurusan karena kurangnya sumber daya aparatur, padahal kualitas SDM 

merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh penting guna mencapai tujuan 

didalam suatu instansi Pemerintahan. Dalam persoalan ini masih rendahnya kinerja 

aparatur pemerintah maka buthkan adanya upaya melalui strategi dengan program-

program yang inovatif, menurut (Rio Anggara Denny,2017:22-23) mengatakan, 

upaya perbaikan kinerja sebagai peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan dan dinamika perubahan. Upaya tersebut diharapkan bisa memberi 

perubahan secara optimal terhadap kinerja  Aparatur daerah dari segi kualitas sumber 

daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan 

pelayanan yang lebih baik. Strategi Institusional adalah strategi yang menekankan 
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pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif 

strategis (Rio Anggara Denny, 2017:35-37) 

Upaya meningkatkan SDM aparatur Pemerintah yang profesionalitas maka di 

butuhkannya suatu pengembangan dalam strategi di Badan Kepegawaian Daerah, 

dengan adanya program-program yang inovatif gunanya untuk dapat terlaksana 

seluruh  ASN agar tercapainya kinerja pegawai yang berkualitas sebagai indikator 

keberhasilannya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 

membangun kapasitas ASN di daerah dalam mewujudkan capacity building, 

medeskripsikan bagaimana BKD Provinsi Jawa Tengah mengadakan program 

capacity building sebagai perwujudan tugas pokok nya dalam segi pembangunan 

kualitas kinerja dari pegawai (Ridho Al Sandra, 2014:40-42) 

Upaya mewujudkan kinerja ASN yang lebih berkualitas dan profesional 

dalam tugasnya, dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier 

Aparatur Sipil Negara serta peningkatan mutu kualitas dalam pelaksaan tugas dan 

fungsi umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional ialah kedudukan strategis yang ditunjukan 

pada seorang untuk menjalankan tugas, tanggung jawab dalam suatu organisasi, guna 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jabatan fungsional yang didasarkan pada 

indikator keahlian atau keterampilan skil, serta memiliki sifat yang mandiri, mampu 

sigap mengambil suatu keputusan atau kebijakan dalam suatu organisasi (Lufi 

Andriani, 2016:50-51) 
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Dalam melaksanakan tugasnya BKD Provinsi Riau sudah menerapkan sistem 

informasi, untuk menunjang tercapainya suatu tujuam persoalannya terletak pada 

kurangnya pelatihan dan bimbingan sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran 

pegawai menggunakan SMART ASN dalam proses input rekap data pegawai 

mengalami kesulitan dalam pengembangan atau pengaplikasian sistem, sehingga 

pekerjaan yang diharapkan mampu selesai dengan waktu yang ditentukan target, 

namun justru memakan waktu lebih lama dan tidak terlaksana dengan efektif dan 

efesien, manajamen yang baik ialah yaitu strategi dalam membangun budaya kerja 

(Syaifullah, 2018:11) 

Riset dan literatur jurnal telah banyak menyinggung terkait permasalahan 

kinerja ASN, untuk itu Pemerintah daerah melakukan upaya strategi melalui Badan 

Kepegawaian Daerah dengan upaya pengembangan program-program kegiatan yang 

inovatif  harapannya dapat meningkatkan profesionalitas ASN  sesuai dengan visi 

reformasi birokrasi. Strategi program kerja BKD memuat pengembangan program 

tentang pengelolaan manajemen ASN dalam mewujudkan profesionalitas ASN. 

Dalam meningkatkan profesioanlitas ASN, maka dapat simpulkan Struktur 

Organisasi yang diisi dengan orang-orang yang berpengalaman memiliki kompetensi 

pada bidang tugasnya, dan sistem kerja yang sistematis, fungsional, sederhana, 

fleksible, serta adaptif mampu meningkatkan kinerja ASN.  

Strategi program kerja BKD memuat perencanaan kerja mulai dari perumusan 

dan penetapan tujuan, terkait bagaimana mencapai tujuan serta bagaimana 

menyelesaikan kemungkinan-kemungkin hambatan yang muncul. Serta pentingnya 

pendukung utama ialah dari SDM Pegawai yang berkualitas dan berkompeten guna 
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meningkatkan kinerja pegawai melalui perubahan prilaku, melengkapi fasilitas kerja, 

pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, pembagian kerja sesuai job diskription 

serta penempatan pegawai sesuai jenjang pendidikan, tingkatan posisi jabatan dan 

berkompetensi di bidangnya. 

Posisi penulis dalam penelitian ini adalah fokus untuk menganalisis terkait 

upaya dari peran Badan Kepegawaian Daerah dalam meingkatkan profesionalitas 

kinerja ASN di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pengukuran 

Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 -2019, 

mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan 

menggunakan Indeks Profesionalitas. 

Indek profesionalitas ASN merupakan dari kompetensi, kinerja, gaji dan 

disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN ialah (Individu) pegawai akan semkain 

profesional apabila kompetensinnsinya semakin tinggi, kinerjanya semakin 

meningkat, penghasilan semakin membaik, serta tingkat disiplin pegawai yang tinggi.  

Permasalahan yang dihadapi sektor publik adalah permasalahan  SDM 

aparatur yang ditandai dengan jumlah pegawai yang banyak dan distribusinya yang 

tidak merata serta permasalahan profesionalisme pegawai maka dibutuhkannya 

reformasi birokrasi adminitrasi, namun keterbatasan dalam hasil penelitiannya ialah 

antara lain dalam pengumpulan data hanya bersumber pada kajian pustaka sehingga 

hasil penelitian terbatas pada data sekunder yang ada. Sehingga dalam hasil riset 

masih belum dapat menemukan data yang valid terkait untuk mengukur indeks 
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profesionalitas ASN, masih sebatas pemaparan umum yang di perolah dari Pusat 

Kajian Reformasi Adminitrasi (Wiryanto, 2018:21-22) 

Adapun dalam penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan kinerja dan 

profesionalitas, namun sebagai contoh perbedaan didalam sudut pandang penelitian 

pada skripsi ini. Kinerja aparatur sipil negara dalam Meningkatkan Kualitas Birokrasi 

di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang (Mandasari, Pika, 2017:22) 

Inti dari hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan 

Bontang baru berusaha menerapakan teknologi infirmasi dalam meningkatkan 

pelayanan baik dari segi produktivitas dan kualitas, Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa kelurahan perlu meningkatkan kinerjanya dalam konteks 

sosialisasi pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas pelayanan yang 

memadai kepada masyarakat.  

Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya Melalui 

Electronic Performance. Dalam hasil penelitian yaitu hasil penerlitian ini 

menunjukkan kinerja pegawai setelah dilakukan program tersebut semakin 

meningkat, karena para peningkatan para pegawai diganti dengan adanya intensif 

(Herdinawati, Betty:2014,34-35) 

 Penelitian ini juga menunjukkan ada beberapa faktor penghambat 

berdasarkan analisis SWOT yang meliputi kurangnya kemampuan pegawai 

menyangkut teknologi dan informasi sehingga sering terjadi penyalahgunaan akun 

pagawai yang merugikan beberapa pihak. 

Profesionalisme Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Klurahan 

Bahu Kecamatan Malalayang. Yang mana dalam hasil penelitian tersebut yaitu Hasil 
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penelitian ini diperoleh bahwa kemampuan aparat yang semakin tinggi dan semakin 

baik maka akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yaitu akan semakin baik 

(Wisye, 2017:21) 

Selanjutnya indicator self control atau pengendalian diri berdasarkan hasil 

diatas, petugas mampu mengendalikan diri, walaupun pernah dimarahi masyarakat 

waktu melaksanakn tugasnya, petugas tersebut memberikan pendekatan yang lebih 

baik sehingga masyarakat mudah mengerti. 

 Profesionalisme Birokrasi Aparat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Publik di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. Hasil dari penelitian tersebut 

yaitu, Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan di Kecamatan 

sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan meskipun masih terdapat proses 

pelayanan yang terlau berbelit-belit (Tambayong, Theresia C.:2018,21) 

Analisis Pengaruh Profesioalisme Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Sekretariat Dinas Parwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dari hasil 

penelitian menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 

profesionalisme pegawai terhadap kinerja pegawai yakni sebesar 59,99% yang mana 

menujukkan hasil yang positif.Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa  

aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek kode etik memiliki pengaruh 

terhadap kinerja pegawai, namun aspek keterampilan masih belum memberikan nilai 

positif karena faktor terbatasnya keterampilan yang dimiliki pegawai (Kabella, Dilla 

Anindia, 2018:11) 

Dalam Riset ini meneliti lebih dalam menggunakan sudut pandang yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, untuk meningkatkan 
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Profesionalitas Birokasi khususnya di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Yaitu 

dengan menggunakan sudut pandang teori pengelolaan  Sumber  Daya  Aparatur 

ASN yang juga sesuai dengan UU no 5 tahun 2014 terkait dengan pengelolaan ASN. 

 Tentunya dalam hal ini ada berbeapa indikator yang pertama yaitu bagaimana 

proses pengelolaan rekrutmen, yang kedua bagaimana terlaksananya pelatihan dan 

pengembangan atau diklat, ketiga proses telaksananya promosi dan pengembangan 

karir, lalu yang terakhir pemberlakuan kompensasi atau reward. 

 Setelah menganalisis data dari hasil keempat indikator teori pengelolaan 

sumber daya aparatur sudah terlaksana secara optimal atau belum dapat di analisis 

berdasarkan data yang akurat dan hasil temuan penelitian di lapang. Setelah itu peran 

dari indeks profesionalitas ASN ini dapat digunakan sebagai parameter untuk melihat 

dan menilai kinerja dari ASN di BKD Nganjuk sudah profesionalitas dan optimal 

atau belum dengan terlaksananya pengelolaan sumber daya aparatur berdasar 

indikator turnunnya tersebut.  

B.  Rumusan Masalah 

` Rumusan masalah biasanya dijadikan pijakan awal peneliti dalam 

mengidentifikasi permasalahan, yang bertujuan untuk memfokuskan permasalahan 

yang harus diselesaikan serta batasan masalah yang ada. Sehingga Untuk 

mendapatkan data permasaalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas maka 

dapat di paparkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Analisis Kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Nganjuk dalam pengelolaan sumber daya aparaturnya ? 
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C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya aparatur di BKD Nganjuk dalam 

meningkatkan profesionalisme kinerja ASN 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara akademis maupun 

secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan daripenelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis  

a.   Menambah refrensi ilmiah sehingga bermanfaat untuk pengembangan 

mengenai kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam aspek mengenai 

Analisis Kinerja Badan Kepegawaian melalui Pengelolaan Sumberdaya 

Apartur dan Pendekatan Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Nganjuk. 

b.   Menjadi rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang kedepannya  dalam 

meneliti Analisis Kinerja Badan Kepegawaian melalui Pengelolaan 

Sumberdaya Apartur dan Pendekatan Indeks Profesionalitas ASN di 

Kabupaten Nganjuk. 

2.  Manfaat Praktis 

a.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk khususnya berkenaan dengan upaya 

meningkatkan kinerja yang lebih profesional aparatur pemerintah daerah di 

Kabupaten Nganjuk. 
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3.  Manfaat Teoritis 

a.   Penelitian ini memberikan manfaat dalam konteks pengembangan kajian 

manajeman sumberdayaaparatur di lingkup organisasi pemerintahan 

khususnya di BKD Kabupaten Nganjuk. 

b. Penelitian ini melihat keruntutan pengelolaan sumber daya aparatur dalam 

meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. 

c. Pengelolaan dilakukan dalam berbagai tahap sehingga sumber daya aparatur 

yang diciptakan  mampu memilki kualitas guna mencapai tujuan. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai 

konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Berdasarkan 

hal tersebut, perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema 

dalam penelitian ini dijelaskansebagaiberikut : 

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara 

 Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu 

organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Jadi, sumber 

daya aparatur adalah semua yang terlibat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya manusia berarti  penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana 

yang terakomodasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Pengelolaan sumberdaya aparatur identik dengan sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan, praktik dan sistem yang 
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mempengaruhi perilaku, tindakan dan kinerja karyawan. Manajemen pengelolaan 

SDM termasuk menganalisa dan mendesain pekerjaan, menetukan kebutuhan SDM 

merekrut calon pegawai potensil, penyeleksian, pelatihan, pengembangan serta 

memberikan penilaian kepada kinerja SDM. 

Manajemen SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintregasian, pemeliharaan, dan pemisahan 

tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan 

kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti 

tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya manusia lainnya yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan. 

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, 

mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas – tugas atau pekerjaan yang 

diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. 

Singkatnya, pengorganisasia merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan organisasi,sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang 

melingkupinya. Pengembangan merupakan kesempatan belajar yang didesain untuk 

membantu SDM memperbaiki produktivitasnya, menghadapi tuntutan tugas sekarang 

dan terutama untuk menjawab tantangan dimasa depan. Pelatihan dan Pengembangan 

adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang metodenya menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan non menejerial mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. 
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2.  Profesionalitas Birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Profesionalitas merupakan sesuatu yang di gunakan dalam menilai kualitas 

kinerja pada seseorang. Profesionalitas adalah suatu tingkah laku, atau tujuan atau 

rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya atau profesi. 

Berdasarkan hal tersebut profesionalitas ini ialah kemampuan kompetensi seseoramg 

dalam bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan profesinya. 

Birokratiasi sebagai proses perluasan kekuasaan Pemerintah dengan tujuan 

mengontrol kegiatan ekonomu, politik dan sosial dengan peraturan, regulasi dan bila 

perlu melalui paksaan. 

Profesionalitas ASN diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang 

yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang dibebankan organisasi kepada seseorang. 

Alasan pentingnya kecocokan anatara disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki 

seseorang dengan  tidak sesuai dengan tugas  yang dibebankan kepadanya akan 

berdampak kepada inefektivitas organisasi. Metode-metode tersebut dengan cara 

melakukan penilaian berdasarkan sifat-sifat karakteristik dari jenis pekerjaan dan 

personil/orang yang melakukan pekerjaan dimaksud yang dinilai oleh atasan terhadap 

pegawainya. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran profesinalitas 

berupa tingkat pendidikan, pelatihan yang telah diikuti pegawai, tingkat disiplin dan 

semangat kerja serta kreativitas pegawai. Berdasarkan peryataan teori tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa profesionalitas birokrasi merupakan suatu tindakan atau 

tingkah laku atau tujuan dalam upaya peenyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang 

sesuai dengan profesinya. 
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3.  Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kinerja ASN aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi 

kompenen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 

hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen menjadi satu 

keseluruhan terpadu. Secara makro, tujuan, dan cita-cita, dan harapan suatu 

organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi 

tersebut. Bahwa sekelompok orang yang memiliki kesetiaan kepentingan juga 

diusahakan pencapaiannya melalui organisasi, sedangkan pada tingkat individu, 

berbagai tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa 

tersalurkan, terpenuhi, dan terpuaskan dengan menggunakan jalur organisasional.  

Kinerja ASN yang baik (good government performance) bukan saja 

memerlukan kebijakan yang baik (good policy), tetapi juga system dan proses 

pelaksanaan kebijakan yang baik (good policy implementation system and process) 

dan kedua hal terakhir itu memerlukan system administrasi pemerintahan negara yang 

baik (good publik administration system) yang mensyaratkan adanya sumberdaya 

manusia yang baik dan diindahkannya prinsip "the right men and women and the 

right places". Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang baik 

apabila system dan proses pelaksanaannya tidak baik, dan kesemuanya itu juga 

tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya yang berperan dalam system 

dan proses kebijakan. 
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4.  Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Undang-Undang RI  nomor 2014:5 tentang ASN mengartikan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

F. Definisi Operasional  

Penelitian ini memberikan kemudahan bagi peneliti unutk melakukan 

penelitian diperlukan suatu operasional yang di maksud menjelaskan indikator-

indikator yang di tetapkan. Menurut Walizer dan Wieni Definisi operasional 

merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati 

(observasi) serta bagaimana mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi 

operasional tersebut serta bisa membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar 

ke dalam kategori khusus dari suatu variabel. Variabel sebuah konsep yang 

mempunyai variasi nilai. Definisi operasional merupakan suatu undur yang 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. 

Penilaian variabel dapat dilihat melalui sub variabel yang di dalamnya 

memuat beberapa indikator sebagai berikut. 

1.  Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 

a. Rekrutmen, berkaitan dengan pengadaan formasi pegawai serta proses 

seleksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi yang kosong. 
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b. Pelatihan dan pengembangan, berkaitan dengan proses prajabatan dimana 

para peserta lolos  CPNS diberikan pelatihan dan pengembangan 

kompetensi selama kurun waktu satu tahun sebelum diangkat menjadi 

PNS. 

c. Promosi dan pengembangan karir, berkaitan dengan kompetensi PNS yang 

menunjukkan predikat baik berhak mendapatkan promosi jabatan untuk 

pengembangan karir. 

d. Kompensasi, berkaitan dengan reward atas prestasi kinerja perorangan 

untuk memotivasi peningkatan kinerja yang lebih baik. 

2.  Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ditinjau dari beberapa indicator 

yakni: 

a. Kualifikasi, aspek ini dinilai berdasarkan indicator riwayat pendidikan 

formal terakhir yang telah dicapai yang mana meliputi strata Pendidikan. 

b. Kompetensi, aspek ini dinilai dari indicator riwayat pengembangan 

kompetensi yang telah dilaksanakan yang mana meliputi diklat 

kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar/ workshop/ 

konferensi/ setara. 

c. Kinerja, aspek kinerja dapat dinilai berdasarkan penilaian prestasi kerja 

PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja. 

d. Disiplin, aspek disiplin dalam indeks profesionalitas ASN dapat merujuk 

pada riwayat penjatuhan hukuman atau sanksi displin yang pernah di alami 

yang mana meliputi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah 

dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). 
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G. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif  dengan jenis 

penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif memberikan gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam objek 

penelitian dan gambaran-gambaran tentang fenomena yang menjadi masalah atau 

kendala yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. 

Penelitian  deskriptif mempelajari masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dan 

situasi-situasi tertentu mengenai hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena (Sukmadinata,2009:530). 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dapat dipahami sebagai pihak/orang yang nantinya menjadi 

sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau informan. 

Apabila dalam penelitian kuantitatif sampel merupakan bagian dari populasi, pada 

penelian kualitatif sampel merupakan orang-orang yang dipandang tahu terkait situasi 

sosial tertentu. Penentuan orang yang diwawancarai dilakakukan secara purposif, 

yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pada saat mengembangankan 

sebuah purposive sampling, peneliti menggunakan pengetahuan dan pemahamannya 

tentang suatu kelompok untuk memilih subjek yang mewakili untuk diteliti. Oleh 

karena itu, pengambilan sampel pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

cara purposif sampling. 
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Berdarsakan purposif sampling, peneliti menentukan beberapa subjek penelitian yang 

dianggap mengetahui dalam penelitian ini yakni sebagai berikut ini:  

Tabel 1.1 Daftar Subjek Penelitian 

NO.                    Nama                 Jabatan 

1 Agus Wajib, SH, M.Si Sekretaris 

2 Suratnya S. Sos, M.Si Kabid Diklat 

3 Ir. Sri Handayani Kabid Pengendalian dan Pembinaan 

4 Agus Heri Widodo Kasubid Diklat Teknis 

5 HeriSusanto, S.Sos, SAP KasubbidPengadaandanMutasi 

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019 

 

3.  Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian 

melalui wawancara dengan informan yang berkaitab dengan masalah dalam 

penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan secara langsunh terhadap 

obyek penelitian serta data (catatan) hasil observasi. Tehnik wawancara yang di 

gunakan dalam penelitian ini agar dapat mempermudah penulis dalam mencari 

infromasi yang terkait dengan judul penelitian tersebut, maka penulis menggunakan 

tehnik wawancara secara mendalam dengan tatap muka secara intens, dan 

memperolah informasi dengan tanya jawab sesuai dengan pedoman wawancara. 
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b. Data sekunder  

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan sebagai pendukung 

dalam menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan 

perda, profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui dokumentasi. Selain 

itu data sekunder juga bisa berasal dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang memiliki 

keterkaitan dengan peneletian ini. (Sarwono, Jonathan,2007) 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Observasi yaitu melakukan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Observasi yang di lakukan untuk mengetahui Analisis 

Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Rangka Meningkatkan 

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Obsevasi yang dilakukan dengan langsung 

turun lapang guna mendapatkan data secara terperinci dan valid, serta menggunakan 

berberapa sapel untuk memperkuat penemuan data di lapang. Melalui pendekatan 

Indeks Profesionalitas ASN yang digunakan sebagai alat ukur untuk menganalisa 

dalam observasi penelitian ini, yang fungsinya untuk mengetahui sejauh mana BKD 

Kabupaten Nganjuk dalam meingkatkan Kinerja ASN secara Profesionalitas di 

Kabupaten Nganjuk dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Analisis 

Peran Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Dalam Rangka Meningkatkan 

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nganjuk. 
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b.  Wawancara 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. 

Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang telah disiapkan secara rinci khususnya yang berkaitan dengan Analisis Peran 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme 

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nganjuk dan faktor-faktor penghambat dalam 

Analisis Peran BKD dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN di Kabupaten 

Nganjuk. 

Tehnik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap tokoh kunci 

yang mengetahui secara rinci masalah dengan cara berdialog berdiskusi berhdadapan 

langsung. Seorang wawancara menggunakan panduan wawancara yang telah 

ditentukan sebelumnya untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaaan yangada dalam 

panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang 

meendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap topik yang 

ditentukan. 

c.  Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sudah jadi, dan 

peneliti hanya memanfaatkan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini dokumnetasi 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen, asrip, artikel, dari 

kepala dinas atau ketua bidang dan berberapa instansi terkait. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan soft file/hard file. 
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5.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian 

ini. Selain itu, pentingnya lokasi penelitian ini dimaksudkan agar peneliti mampu 

mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di BKD 

Kabupaten Nganjuk beralamatkan Jl. Basuki Rachmad No. 1, Mangundikaran, 

Mangun Dikaran, Kec. Nganjuk, JawaTimur 64419 

6.  Tehnik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan urian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalan analisis data kualitatif. Karena jenis 

penelitian ini deskriptif kualitatif maka peneliti menggunakan analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman dimana dalam model ini empatjenis kegiatan 

analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti 

harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. 

Kemudian bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, penarikan 

kesimpulan selama sisa waktu penelitiannya. 
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Berikut adalah skema analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman: 

 

Bagan 1.1 Teknik analisis Data Kualitatif 

Sumber: Miles dan Huberman, 2016. 

a.  Pengumpulanm Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan saat pra 

penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik 

untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang 

penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peniliti sampaikan di sub-bab 

sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, 

melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat 

catatan dilapangan. 

b.  Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Pada proses ini, peneliti lakukan 

setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil 
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studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan 

dikategorisasikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu dilakukan reduksi 

atau memilah data-data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau 

menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang 

sesuai dengan pokok bahasan. Selain dari pada itu dapat mempermudah proses 

pengumpulan data dengan mencari fokus peneliti atau pokok permasaslahan terkait 

analisis peran BKD dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN di Kabupaten 

Nganjuk dan faktor-faktor penghambat Analisis Peran Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme ASN di Kabupaten Nganjuk. 

Berdasarkan tersebut nantinya akan didapat hasil penelitian yang lebih valid. 

c.  Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian dataakan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah di pahami, 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar 

katagori serta diagram alur. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu 

kesimpulan terhadap Analisis Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam 

Rangka Meningkatkan Profesionalisme Aparatur  Sipil Negara di Kabupaten Nganjuk 

dan faktor-faktor penghambat dalam Analisis Peran Badan Kepegawaian Daerah 
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(BKD) Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di 

Kabupaten Nganjuk. 

d.  Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan Data adalah tahap terakir dalam rangkaian analisis data kualitatif 

dalam model interaktif. Kesimpulan data adalah proses verifikasi dari data-data yang 

telah dipilah pada tahap sebelumnya yang kemudian disimpulkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Jadi pada tahap kesimpulan data menjurus pada jawaban pada 

fokus bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan penelitian yang diajukan 

sebelumnya. Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, 

secara simultan di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi selama waktu penelitian. Maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian ini dan dapat diketahui hasil akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan ini 

masih yang bersifat sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori apabila didukung 

menggunakan data-data yang lain agar lebih valid. 
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H. Kerangka Berpikir Penelitian. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bagan 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian. 

Sumber: Diolah Sismianto Tahun 2019. 

 

 

Prefesionalitas ASN 

Pengelolaan SDM 

Aparatur BKD 

Nganjuk 

Kompensasi Sebagai 

Reward 

sasi / Re 

ward  

Pelatihan dan 

Pengembangan ASN 

Rekrutmen BKD 

Nganjuk 

Promosi dan 

Pengembangan Karier 

ASN 

Indeks Profesioanalitas 

ASN 


