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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari namanya suatu organisasi 

atau wadah sebagai apresiasi kebutuhan dan keinginan untuk menjalankan 

kehidupan yang ingin dicapai. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang 

memiliki tujuan yang tersistematis, formal dan terkoordinir. Realitas dalam 

pelaksanaannya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, yang 

berkaitan dengan pemerintah tentu hal ini sebagai pelaksanaan dalam 

bernegara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi dalam 

pencapaian tujuan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada di 

dalamnya karena sebaik apapun organisasi yang menunjang sarana dan 

prasarana yang dimiliki, tanpa adanya peran pegawai maka semua itu tidak 

akan berjalan dengan baik dan efisien karena pegawai (sumber daya manusia) 

sebagai penggerak dalam organisasi. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan  

Administrasi Kependudukan dalam rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Untuk memberikan kinerja profesional perlu 

memiliki standar pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
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sehingga memberikan dampak baik bagi pegawai lain dalam bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian kinerja birokrasi tidak hanya 

dilakukan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi 

seperti efisiensi dan efektivitas. Tetapi harus dilihat dari sudut pandang lain 

dalam melihat kinerja pegawai yang melekat pada pengguna jasa. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 83 ayat 1 “data penduduk yang dihasilkan 

oleh sistem informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam 

database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan 

di bidang pemerintahan dan pembangunan” maka amanat undang-undang di 

atas perlu diselenggarakan dengan baik dan menyeluruh kepada semua pihak 

masyarakat yang wajib memiliki administrasi kependudukan. Dalam hal ini 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memberikan 

pelayanan berupa pelayanan penduduk, pelayanan pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi dan data untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

hal kelengkapan administrasi kependudukan.  

Dalam pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Sukabumi memberikan pelayanan publik yang prima untuk mewujudkan 

reformasi birokrasi maka untuk mewujudkannya perlu ada kinerja pegawai 

dalam mewujudkan peranan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Sukabumi yang dimana salah satunya adalah  upaya peningkatan 

pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan 

administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi 
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informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar 

pelayanan minimal. 

Dengan beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi terkait kinerja  instansi pemerintah 

menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi 

telah memberikan inovasi dan akselerasi maupun efektifitas dan efisiensi 

terhadap pelayanan administrasi kependudukan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat 

fenomena masalah tentang kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, fenomena tersebut adalah : 

1. Kuliatas Kerja  

Penempatan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 2 

orang di tiap Kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

tidak optimal. Contoh Ketika ada permasalahan (Biomentri, Duplikat Data) 

tidak diselesaikan tetapi diserahkan ke Dinas Kepandudukan dan Pencatatan 

Sipil yang ada di Jl. Bhayangkara No.224, Selabatu Cikole, Kota Sukabumi. 

2. Kuantitas Pegawai  

Pelaksanaan bimbingan teknis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi belum optimal, Contoh yang seharusnya 5 kali dalam 

1 tahun realisasinya hanya 2 kali dalam 1 tahun. Padahal bimbingan teknis 

sangat diperlukan sebagai pemberikan pemahaman terhadap pelayanan yang 

diberikan agar bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru maupun 

perubahan dalam tugas dan fungsi pegawai. 
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3. Kualitas Kerja  

Dalam penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal. Contoh  

untuk menyelesaikan dokumen kependudukan yang masih 3 hari,  hal ini 

belum sesuai  dengan Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) pada 

Pasal 3 ayat 2 No 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan. Dalam penerbitan dokumen kependudukan 

diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 

(dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas 

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti mencoba memberikan gambaran 

terhadap kinerja pegawai yang dipengaruhi budaya organisasi, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil di Kota 

Sukabumi”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Budaya Organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana Kinerja Pegawai dalam pelaksanaan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi ? 
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3. Seberapa besar Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi ? 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud peneliti mengangkat judul adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh budaya organisasi dan kinerja pegawai sebagai variabel 

penelitian, dan peneliti ingin mengetahui seberapa besar Pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui Budaya Organisasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. 

2. Mengetahui Kinerja Pegawai terhadap pelaksanaan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. 

3. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Sukabumi. 

4.  

1.4.  Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan secara teoritis adalah sebagai pengembangan keilmuan dari 

Administrasi Publik, khususnya yang telah didapatkan oleh peneliti selama 
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perkuliahan tentang Perilaku Organisasi dan Manajeman Pelayanan Publik. 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah pengetahuan dalam 

memahami Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan saran terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk 

meningkatkan kinerja dan motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan guna 

melaksanakan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. 


