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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinas pekerjaan umum merupakan suatu organisasi yang diberikan  

wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan  tugas dan 

pembangunan  dalam bidang pekerjaan umum, salah satunya yaitu insfrastruktur 

dan sarana prasarana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas pekerjaan 

umum harus melakukan sebuah upaya agar tercapainya tujuan organisasi yang 

dimana pada dasarnya dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja para aparatur 

pemerintah yang ada didalamnya sangat berperan penting untuk mencapai 

keberhasilan organisasinya, maka dari itu apabila kinerja aparatur sudah baik tentu 

saja akan membawa dampak positif bagi organisasi dan sebaliknya apabila kinerja 

aparatur kurang baik akan membawa dampak yang negatif untuk organisasinya.  

Dinas pekerjaan umum kabupaten sukabumi merupakan sebuah organisasi 

pemerintahan yang diberikan tugas oleh Bupati dalam bidang pekerjaan umum, 

serta dalam mencapai tujuannya dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi 

berupaya untuk meningkatkan insfratruktur dan sarana prasarana yang ada di 

wilayah Kabupaten Sukabumi sebagaimana halnya dalam bidang pekerjaan umum, 

dalam upaya pencapaian tujuannya hal yang paling utama yang harus dilakukan 

oleh dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi yaitu menjalankan koordinasi 

internal yang efektif dilingkungannya baik secara vertikal ataupun secara 
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horizontal, diantaranya  mengkoordinasikan antar berbagai bidang, antara atasan 

dengan bawahan, dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-

kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegitan-kegiatan dalam 

sebuah organisasi.  

    Apabila koordinasi internal di dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi 

berjalan dengan baik tentu saja akan memberikan kontribusi besar bagi kinerja 

pegawai tetapi apabila koordinasi internal tidak berjalan dengan baik maka kinerja 

pegawai pun tidak akan efektif yaitu akan menyebabkan sering terjadinya kesalahan 

informasi ketika melakukan suatu pekerjaan. Selain itu kinerja pegawai yang 

optimal dapat dilihat dari cara seorang pegawai atau seorang individu melakukan 

suatu pekerjaannya serta dapat melakukan kerjasama yang baik dan mempunyai 

rasa tanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan kepadanya, sehingga 

dalam mencapai tujuan organisasi dapat dicapai.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di 

dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi, peneliti menemukan fenomena 

masalah diantaranya: 

1. Komunikasi yang  dilakukan oleh pegawai dinas pekerjaan umum 

kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal tersebut 

disebabkan karena: 

a. Dalam suatu bidang jarang mengadakan briefing dengan para 

anggotanya sehingga dalam pengambilan suatu keputusan sering terjadi 

kesalahan informasi contohnya dalam bidang umum dan kepegawaian 
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jarang sekali kepala bidang memberikan arahan kepada bawahannya 

dalam memutuskan suatu keputusan sehingga dalam melakukan 

pekerjaan para anggotanya tidak memahami secara jelas. 

b. Dalam melakukan suatu pekerjaan dan untuk menjalin komunikasi 

internal tidak sepenuhnya didukung oleh fasilitas kantor yang memadai 

hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya jaringan internet di 

dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi. 

2. Kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya masih belum optimal 

dikarenakan tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang 

pendidikannya, seperti halnya seksi bidang alat berat yang dikelola oleh 

sarjana Ilmu Pemerintahan. 

Tabel 1.1 

Data Keahlian Pegawai dalam Bidang Alat Berat di Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Sukabumi 

 

NO Posisi Jabatan  Latar Belakang Pendidikan  

1 Kepala Bidang Sarjana Ilmu Pemerintahan 

2 Anggota Sarjana Ekonomi 

3 Anggota Sarjana Sosial 

4 Anggota Sarjana Ekonomi 

5 Anggota Sarjana Ekonomi 

6 Anggota SMA 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi 

 



  4 

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa dalam bidang alat berat dikelola oleh Sarjana Ilmu 

Pemerintahan, seharusnya bidang alat berat dikelola sesuai dengan keahlian dan 

latar belakang pendidikannya yaitu Sarjana Teknik. 

3. Ketepatan Waktu dalam pelaporan hasil pekerjaan tahunan belum 

sepenuhnya tepat waktu hal itu disebabkan  masih terdapatnya pegawai atau 

bidang yang terlambat melaporkan hasil pekerjaan tahunannya karena 

kurangnya kerjasama antar berbagai bidang yaitu antara bidang 

perencanaan dan evaluasi dengan bidang bina marga dan bidang penyehatan 

lingkungan. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti mengidentifikasikan  untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Koordinasi Internal terhadap 

Kinerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi”.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana koordinasi internal di dinas pekerjaan umum kabupaten 

Sukabumi ? 

2. Bagaimana kinerja pegawai di dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi 

? 

3. Seberapa besar pengaruh koordinasi internal terhdap kinerja pegawai di 

dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud  

Adapun maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui untuk 

mengetahui seberapa besar pegaruh koordinasi internal terhadap kinerja pegawai di 

dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi. 

1.3.2 Tujuan 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui koordinasi internal di dinas pekerjaan umum kabupaten 

Sukabumi ? 

2. Untuk mengetahui kinerja pegawai di dinas pekerjaan umum kabupaten 

Sukabumi ? 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh koordinasi internal terhdap 

kinerja pegawai di dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi? 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari dua aspek 

yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut: 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Kegunaan aspek teoritis dari penelitian ini sepenuhnya memberikan 

kontribusi pemikiran dan memperluas kajian ilmu pengetahuan yang menyangkut 
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koordinasi internal terhadap kinerja pegawai sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu administrasi publik. 

1.4.2 Aspek Praktis 

Kegunaan aspek praktis ini diharapkan hasil penelitian dapat menjadi 

masukan bagi dinas pekerjaan umum kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki 

kinerja pegawai dengan lebih meningkatkan koordinasi internal dilingkungannya. 

 


