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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Organisasi adalah suatu tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang 

bekerja sama dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara bersama. 

Organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan 

manajemen di jalankan. Keberhasilan suatu organisasi untuk dapat mencapai apa 

yang akan dijadikan tujuan, tentunya tidak terlepas dari unsur peran sumber daya 

manusia yang ada dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yaitu komponen 

paling penting bagi suatu organisasi karena posisinya sebagai pelaksana penggerak 

dan kegiatan operasional organisasi. 

Pengelolaan tugas pemerintahan maupun swasta mampu bergerak dan 

optimal, apabila didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi 

yang mumpuni  pada saat menyelenggarakan peran dan fungsinya. Peningkatan 

maupun pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai perlu  dilakukan 

demi meningkatkan kinerja pegawai di dalam suatu organisasi. 

Kinerja pegawai dalam organisasi berorientasi kepada kemampuan 

pegawai dalam menjalankan keseluruhan tugas-tugas serta menjadi tanggung 

jawabnya yang diberikan kepadanya, kinerja pegawai akan dikatakan baik apabila 

suatu pekerjaan dapat terselesaikan, baik buruknya kinerja pegawai tentunya dapat 

berdampak kepada organisasi.
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Kompetensi dengan kinerja pegawai mempunyai hubungan yang akan 

menimbulkan sebab akibat, karena jika pegawai mempunyai kompetensi yang 

mumpuni maka kinerja yang akan dihasilkan pun baik, namun apabila kompetensi 

yang dimiliki oleh pegawai masih rendah maka hasil kinerjanya pun tidak akan 

optimal. 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi merupakan suatu instansi pemerintah yang keberadannya diatur oleh 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusul dengan Peraturan 

Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi. 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi memiliki peran yang strategis dan penting dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah, khususnya dalam pengembangan perekonomian yang berbasis 

ekonomi kerakyatan dan mempunyai tugas fungsi untuk menjalankan soal urusan 

pembinaan di Bidang Perdagangan dan koperasi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi terdapat 

permasalahan masih rendahnya kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari fenomena 

masalah sebagai berikut: 
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1. Kualitas kerja pegawai yang belum optimal. Contohnya pada Bidang 

Kepegawaian dalam membuat surat keluar masih mengalami kesalahan 

dalam pengetikan tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, sehingga pekerjaan tersebut perlu diulang kembali. Kualitas kerja 

pegawai yang belum optimal dapat dilihat dari nilai rata-rata prestasi kerja 

pegawai yang mengalami penurunan dari tahun 2017 & 2018 seperti pada 

tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Rata-rata Nilai Prestasi Kerja Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi 

Sumber: Data Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi 2019 

 

2. Keterlambatan penyerahan laporan bulanan belum sepenuhnya tepat waktu 

yang seharusnya diserahkan pada tanggal 25 setiap bulannya, namun 

menyerahkan laporan bulanan  melebihi tanggal yang ditetapkan. 

3. Pemanfaatan Sumber Daya sarana kantor yang belum optimal. Hal ini dapat 

ditunjukan dari pegawai  pelaksana di bagian UPTD Pasar yang kurang 

memahami dalam menginput sistem ELOK (Elektronik Kinerja), yang 

memerlukan penggunaan komputer. 

 

No Kriteria Bobot 
Tahun 

2017 2018 

1 Rata-rata nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 60% 86,29 85,13 

2 Rata-rata nilai perilaku kerja 40% 80,65 80,32 

3 Rata-rata nilai prestasi kerja 100% 84,00 83,21 
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Fenomena yang terjadi diduga karena kompetensi pegawai masih rendah. 

Berdasarakan hal-hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian 

dengan judul: Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi? 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sukabumi? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan 

mengolah data tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kompetensi pegawai di Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja pegawai di Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis. 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan antara lain: 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

administrasi dan dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang 

sejenis. 
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1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan sebagai tempat mempraktekan ilmu pengetahuan serta 

menerapkan dan membandingkan teori-teori yang diperoleh dibangku 

kuliah. 

2. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan 

untuk memecahkan masalah dalam rangka meningkatakan kinerja 

pegawai. 


