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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

         Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang teramat penting pada 

abad ini. Pernyataan tersebut tidaklah terbantahkan, mengingat SDM menjadi sentral 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya dapat dibagi dua, yaitu SDM  (Human 

Resources) dan SDA (Natural  Resources). Kepustakaan manajemen dikenal dengan 

konsep “6M”, yaitu Man, Money, Material, Machine, Methode, dan Market. SDM dalam 

setiap organisasi baik publik maupun bisnis, adalah sumber daya yang utama, di samping 

berbagai sumber daya-sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku 

utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya dimaksud. Tentunya, mengelola 

berbagai sumber daya tersebut, sumber daya manusia-nya haruslah berkualitas. Berbagai 

sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi dan disiplin kerja 

sumber daya manusia akan menjadi percuma karena tidak dapat dikelola dan 

dimanfaatkan dengan baik. Adanya jumlah modal yang besar ketika tidak dapat dikelola 

manusia dengan baik, akan menjadi modal yang mati tidak akan bertambah, bahkan 

kemungkinan yang terjadi akan sebaliknya, yakni akan berkurang. Begitupun halnya 

dengan bahan baku yang besar ketika tidak dapat diolah menjadi bahan jadi, nilainya 

tidak dapat ditingkatkan. Mesin - mesin canggih ketika tidak dapat dioperasionalkan dan 

dipelihara dengan baik, akan menjadi besi tua yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, sistem 

informasi yang menjadi turunan dari metode, akan sangat membantu pelaksanaan 

pekerjaan jika sistem tersebut dapat diciptakan dan dioperasionalkan.  
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        Umumnya, para ahli sepakat untuk memberdayakan berbagai sumber daya 

sebagaimana dijelaskan di atas, proses manajemen harus dijalankan dengan 

mengoperasionalkan fungsi-fungsi manajemen, diantaranya perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan berbicara tentang 

penetapan tujuan dan standar yang dikehendaki; penetapan aturan dan prosedur yang 

diinginkan; penyusunan rencana dan perkiraan capaian, serta proyeksi kemungkinan yang 

akan terjadi. Pengorganisasian berbicara tentang penetapan berbagai fungsi yang 

melahirkan struktur organisasi, penentuan jalur wewenang dan tanggung jawab, 

pendelegasian wewenang, pendistribusian pegawai sesuai fungsi, penetapan uraian 

pekerjaan bagi setiap anggota organisasi. Pengarahan atau kepemimpinan membahas 

penggerakan pegawai supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, 

pembinaan dan pemotivasian pegawai untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi. 

Sementara itu, pengawasan membahas mulai  dari penyusunan standar baik standar 

kualitas, maupun standar kuantitas; pelaksanaan pemeriksaan untuk menentukan bahwa 

standar yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang diperoleh; mengadakan tindakan 

korektif untuk hasil yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Adanya 

sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan penuh dedikasi serta mempunyai kualitas 

yang diandalkan, lembaga atau instansi pemerintah diharapkan bisa terus mencapai 

kinerja yang tinggi. 

        Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan 

agar sumber daya manusia didalam organisasi dapat digunakan untuk mencapai berbagai 

tujuan organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan cara yang praktis dan 

produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari pimpinan dan dari staffnya. 
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Pemberdayaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, 

mutasi bahkan promosi. Hal ini dilakukan dengan atau tanpa melihat struktur organisasi, 

disamping itu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri untuk memberikan dorongan, 

motivasi serta kemampuan yang dimiliki supaya sumber daya manusia dapat 

dikembangkan guna kepentingan instansi yang berkaitan dengan cara memberikan 

keleluasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain, yang 

tentunya berkaitan dengan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 

         Perkembangan pemerintahan akan terealisasi apabila ditunjang oleh kinerja aparatur 

pemerintah yang berkualitas. Sepantasnya suatu organisasi harus memiliki sumber daya 

manusia yang baik didalamnya, begitu pula dengan Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota 

Bandung yang mencoba mengelola sumber daya manusia didalamnya agar sesuai dengan 

yang dibutuhkan pada saat ini. Keberhasilan suatu organisasi sangat erat juga dengan 

kualitas kinerja para anggotanya dan organisasi dituntut untuk selalu mengembangkan 

dan meningkatkan kinerja dari para anggotanya.  

          Kinerja berarti hasil kerja yang dapat ditampilkan atau penampilan kerja seorang 

pegawai. Kinerja seorang pegawai dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil 

kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pegawai yang tinggi akan mendukung 

produktivitas organisasi dan sudah seharusnya pimpinan organisasi senantiasa 

memperhatikan peningkatan kerja anggotanya demi kemajuan organisasi. 

         Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan lembaga 

yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan 

perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
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Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah Kota Bandung. Melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan yang inovatif, 

BPPT Kota Bandung telah menerapkan sistem pelayanan perizinan berbasis online 

semenjak Mei 2015 lalu. Adanya sistem pelayanan perizinan secara online ini diharapkan 

dapat memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian proses. 

         Mulai 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang 

Perangkat Daerah, BPPT Kota Bandung berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Melaksanakan tugasnya 

sebagai instansi pelayanan publik, landasan DPMPTSP Kota Bandung dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik didasarkan pada Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 1171 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Bandung Nomor 503/Kep. 1.091.1 BPPT/ 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan 

Terpadu Secara Elektronik. 

          DPMPTSP Kota Bandung sebagai suatu organisasi yang merupakan pelayan 

masyarakat dalam bidang pelayanan perizinan terpadu dituntut untuk meningkatkan 

kemampuan pegawainya dalam menunjang pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya 

karena tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam lingkup DPMPTSP Kota Bandung 

juga memiliki hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan organisasi yang tidak lain 

disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan berbagai aspek lainnya yang tidak 

mendukung. Jika itu terjadi maka sulit bagi organisasi tersebut mencapai visi dan 

misinya. 



5 
 

             Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan pada Bagian Sekretariat 

DPMPTSP Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pegawai, peneliti 

menemukan permasalahan adanya kecenderungan kinerja pegawai yang masih rendah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu rendah, yang ditunjukkan oleh ketepatan waktu pelayanan. 

Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum 

dibarengi penyesuaian yang cepat oleh daerah. Dilihat dari data Renstra (2013-

2018:28), hal ini salah satunya disebabkan belum terdapatnya struktur khusus di 

DPMPTSP Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi. 

Contoh : Sewaktu peneliti meminta data lakip 2016 dan struktur organisasi 

DPMPTSP Kota Bandung terbaru, ternyata penyusunan lakip 2016 dan struktur 

organisasi masih data tahun sebelumnya dan penyusunannya telat. 

2. Kemampuan (Penguasaan Teknologi) rendah, yang ditunjukkan oleh 

kemampuan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi masih kurang. 

Dilihat dari data Renstra (2013-2018:28), hal ini salah satunya belum 

optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal 

DPMPTSP untuk pelayanan perizinan dan aspek pendukungnya. 

Contoh : Pegawai Sub Bagian Keuangan dan Program masih mengalami 

kesulitan dalam penataan sistem aplikasi dan database pengelolaan keuangan. 

Hal ini disebabkan tidak meratanya kemampuan yang dimiliki pegawai dan 

terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki keahlian dalam Bidang Informasi 

dan Teknologi. 
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          Masalah tersebut, peneliti menduga disebabkan salah satunya oleh pemberdayaan 

sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari : 

1. Mengharapkan 

Kurangnya antisipasi dari masalah yang akan terjadi. 

Contoh : Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, mengetahui bahwa Kepala Bagian 

Sekretariat kurang mengantisipasi penanganan masalah dalam penataan kembali 

sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.  

2. Mendidik 

Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan. 

Contoh : Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, mengetahui bahwa Kepala Bagian 

Sekretariat kurang memberikan pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam 

peningkatan taraf pendidikan, akses sumber kemajuan bidang administrasi 

program seperti teknologi dan informasi. Hal ini menyebabkan pegawai Sub 

Bagian Keuangan dan Program DPMPTSP Kota Bandung tersebut kurang 

memiliki pengetahuan dan keahlian didalam memanfaatkan fasilitas kantor yang 

telah tersedia dalam pelaksanaan akan pekerjaannya tidak maksimal. 

           Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, akhirnya peneliti tertarik 

mengambil judul “Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung”. 
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B. Perumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan 

permasalahan, sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai 

pada Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan 

sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai pada Bagian Sekretariat 

DPMPTSP Kota Bandung? 

3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai pada 

Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

         Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi 

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

a) Mengumpulkan data dan informasi mengenai sejauh mana pengaruh 

pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai Bagian 

Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung. 
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b) Mengembangkan data dan informasi mengenai pengembangan sumber daya 

manusia terhadap kinerja Pegawai Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota 

Bandung. 

c) Menerapkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia terhadap 

kinerja Pegawai Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung. 

2. Kegunaan Penelitian 

        Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan 

pertimbangan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan 

bagi lembaga/instansi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang 

peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

b) Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

objek penelitian sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang 

menyangkut pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai 

Pada Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung. 

D. Kerangka Pemikiran 

        Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah untuk pemecahan masalah 

diatas, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar 
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yang dapat dijadikan landasan teoritis yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Kaitannya 

dengan topik mengenai Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung, maka peneliti 

mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada pendapat sumber daya manusia 

menurut Hasibuan, (2005 : 224) bahwa “Sumber Daya Manusia adalah kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu”. 

            Selanjutnya peneliti akan mengemukakan definisi pemberdayaan menurut 

Wibowo, (2006:32) bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan 

orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan hal ini 

menumbuhkan rasa tanggung jawabnya”. 

           Selanjutnya menurut Stewart, (2005:22), yang diterjemahkan oleh Agus H. 

Haradjana bahwa “Pemberdayaan Sumber Daya Manusia merupakan cara yang 

amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri 

dan dari staf kita”. 

         Pemberdayaan sumber daya manusia perlu dilakukan, dalam upaya meningkatkan 

kinerja pegawai, hal ini menyebabkan sumber daya manusia dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka pelaksanaannya perlu berlandaskan pada beberapa faktor sumber daya 

manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Stewart, (2005:112), yang diterjemahkan oleh 

Agus H. Haradjana, sebagai berikut : 

1. Mengembangkan visi bersama 

2. Mendidik 

3. Menyingkirkan rintangan-rintangan 

4. Mengungkapkan 

5. Menyemangati 

6. Memperlengkapi 
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7. Menilai 

8. Mengharapkan 

 

         Berdasarkan faktor-faktor pemberdayaan sumber daya manusia tersebut maka 

diharapkan sumber daya manusia memiliki kemampuan yang dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung dan dapat mendorong 

pegawai kearah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan. 

           Peneliti perlu kiranya mengemukakan pengertian kinerja menurut Stolovitch dan 

Keeps yang dikutip oleh Sinambela (2016 : 481), mengemukakan bahwa “Kinerja 

adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian 

serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.” 

         Adapun aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja 

seseorang menurut Sedarmayanti, (2014 : 51), yaitu sebagai berikut : 

1. Kualitas Kerja, mutu hasil kerja, ketelitian dan kecermatan dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan oleh para pegawai, serta 

perbaikan dan peningkatan mutu hasil kerja sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

2. Ketepatan Waktu, berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu 

penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan 

sebelumnya. 

 

3. Inisiatif, yaitu tindakan yang sehat dan tepat yang dilakukan atas dasar 

pemikiran sendiri pada waktu tidak ada perintah/petunjuk dari atasan. 

 

4. Kemampuan, berkaitan dengan kemampuan memperhatikan setiap 

pekerjaan, seperti mempunyai rencana kerja sebelum melakukan 

pekerjaan. 

 

5. Komunikasi, yaitu proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu 

sama lain baik dengan atasan, maupun dengan sesama pegawai dengan 

maksud agar dapat diterima dan dimengerti. 
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        Stewart (2005:247-248) mengemukakan pemberdayaan sumber daya manusia 

memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai yaitu :  

Staf tampak lebih gembira (setelah sedikit masalah pada tahap awal 

telah teratasi), kita pun merasa mantap dan gembira atas apa yang 

terjadi, standar kinerja sekurang-kurangnya dapat dipertahankan dan 

mungkin malah meningkat, kesalahan dan keluhan-keluhan menurun, 

absensi staf menurun, keluar masuknya staf lebih rendah, staf semakin 

dapat dan bersedia menerima kritik yang membangun dari manajemen, 

para kepala bidang semakin tersedia menerima kritik yang membangun 

dari staf kita, hubungan staf/manajemen lebih hangat dan terbuka, 

pelanggan mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih puas, para 

kepala bidang menggunakan lebih sedikit waktu untuk menghadapi 

rintangan dan lebih banyak perencanaan strategis dan sebagainya. 

 

         Apabila pemberdayaan sumber daya manusia berjalan dengan baik, maka organisasi 

akan mendatangkan keuntungan kompetitif yaitu pimpinan dan pegawai akan merasakan 

kepuasan pribadi yang lebih besar dalam bekerja. Selain itu organisasi akan mendapatkan 

keuntungan yang berdasarkan pada biaya yang relatif besar. Setelah mengetahui arti dari 

pemberdayaan sumber daya manusia dan kinerja maka keduanya mempunyai arti 

hubungan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terlihat jika 

pemberdayaan sumber daya manusia telah berjalan dengan baik maka kinerja pegawai 

akan tinggi dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu meningkatkan 

kinerja pegawai.  
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E. Hipotesis 

         Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Bertitik 

tolak pada kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : “Ada Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Bagian  Sekretariat Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Meningkat.” 

        Hipotesis diatas merupakan hipotesis penelitian yang sifatnya verbal dan substantif 

artinya belum bisa diuji dan harus diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik yang sudah 

operasional sebagai berikut : 

       Hipotesis Statistik : 

1.           Pemberdayaan Sumber Daya Manusia : Kinerja Pegawai= 0, 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X) Kinerja Pegawai (Y) artinya 

tidak ada perbedaan pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X) 

terhadap Kinerja Pegawai (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. 

2.          Pemberdayaan Sumber Daya Manusia : Kinerja Pegawai   0, 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X) Kinerja Pegawai (Y) artinya 

ada perbedaan pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (X) 

terhadap Kinerja Pegawai (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. 

Berikut ini peneliti uraikan paradigma pengaruh dari penelitian ini. 

 

 



13 
 

 

    

       

  p y 

                                       pyx  

             

Gambar 1.1 

 Paradigma Pengaruh 

 

X  : Variabel Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Y  : Variabel Kinerja Pegawai 

  : Pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat dijelaskan 

dalam penelitian. 

pyx : Besarnya pengaruh dari variabel Pemberdayaan Sumber Daya  

Manusia 

p y : Besarnya pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat 

dijelaskan dalam penelitian. 

 

 

 

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini berlokasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bandung Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung, Nomor Telepon : 022-

7217663 dan 022 - 7217587, Fax : 022 – 7217487, Email : bpmppt@bandung.go.id., 

Website : http://dpmptsp.bandung.go.id 

2. Lamanya Penelitian 

        Waktu penelitian dibagi dalam dua tahap, yaitu ; tahap penjajagan yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 Januari s.d. 27 Januari 2017, dan tahap pelaksanaan 

penelitian pada tanggal 1 Februari s/d 30 April 2017.   
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