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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Instansi atau organisasi pada dasarnya merupakan sekelompok manusia 

yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

Sebuah organisasi yang memiliki pencapaian baik tidak terlepas dari aktivitas dan 

peran dari masing-masing anggota di dalamnya. Manusia berperan sebagai 

sumber daya dalam sebuah organisasi tidak kalah pentingnya dengan sumber daya 

lain seperti modal, investasi dan teknologi.Sumber daya manusia merupakan salah 

satu pilar penyangga utama instansi untuk menggerakan roda suatu organisasi 

dalam usaha mewujudkan misi dan visi instansi. 

Suatu instansi baik lembaga pemerintahan maupun swasta dalam 

kegiatannya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya. 

Semakin maju dan ketatnya persaingan mendorong organisasi untuk lebih selektif 

dalam memperkerjakan tenaga ahli ditiap bidangnya. Pencapaian tujuan memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diinginkan hanya akan didapat bila 

organisasi memiliki sumber daya yang sesuai dengan bidangnya. Sumber daya 

manusia dalam hal ini memegang peranan penting sebagai perencana dan 

pelaksana program yang telah dibuat dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan 

oleh organisasi. 

Sumber daya manusia pada suatu organisasi perlu dikelola secara 

professional agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan 
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tuntutan dan kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci 

utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar sesuai dengan 

Peraturan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) No.18. Sebab 

sumber daya lainnya tidak dapat memberikan manfaat jika tidak dikelola oleh 

sumber daya manusia. 

Organisasi dan pegawai merupakan dua hal yang saling membutuhkan. 

Pegawai yang merupakan sumber daya manusia menjadi kunci pokok yang harus 

diperhatikan dalam segala kebutuhannya agar dapat menentukan keberhasilan 

dalam pelaksanaan kegiatan instansi.Jika pegawai berhasil membawa kemajuan 

pada suatu instansi, maka keuntungannya akan diperoleh kedua belah pihak bagi 

suatu instansi, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan 

perkembangan instansi. 

Pada perkembangan globalisasi ini banyak instansi yang dituntut untuk 

dapat memaksimalkan kinerja pegawai. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja pegawainya, hal ini berarti 

bahwa instansi harus mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai. Kinerja pegawai sebagai hasil kerja yang dicapai 

oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam 

suatu instansi dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran 

nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu tersebut bekerja. 

Kinerja karyawan sangat penting bagi sebuah instansi atau lembaga pemerintahan 

untuk mengetahui kemampuan, keterampilan, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan 

waktu yang digunakan para karyawan untuk bekerja. 
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Perkembangan wisata dikota Bandung yang berkembang pesat ditunjukkan 

semakin banyaknya pengunjung yang berkunjung ke Kota Bandung baik 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Museum sebagai daya tarik 

wisata yang dapat memberikan sarana edukatif dan rekreatif bagi pengunjungnya. 

Bandung memiliki beberapa museum yang kaya akan sumber pengetahuan, 

sejarah, dan budaya, seperti Museum Gedung Sate, Museum Geologi serta 

Museum Konferensi Asia Afrika. Berikut ini data yang diperoleh penulis 

mengenai rating ketiga museum di Kota Bandung berdasarkan penilaian oleh 

pengunjung setiap museum.   

Tabel 1.1  

Data Rating Museum di Kota Bandung 

No. Nama Museum Rating Ranking Keterangan 

1 
Museum Gedung 

Sate 
5 1 

Berdasarkan Penilaian 

Pengunjung 

2 
Museum Koferensi 

Asia Afrika 
5 2 

Berdasarkan Penilaian 

Pengunjung 

3 Museum Geologi 4 3 
Berdasarkan Penilaian 

Pengunjung 

Sumber: Data Sekunder Peneliti 

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai rating museum di Kota Bandung 

menunjuk bahwa Museum Geologi berisi sumber daya geologi yang berlimpah, 

seperti fosil, batuan, dan mineral, serta aktivitas geologi berada di ranking ketiga 

dengan rating empat hal ini menunjukkan bahwa kunjungan ke Museum Geologi  

tidak sebanyak kunjungan museum lainnya. Museum Gedung Sate yang berada di 

ranking pertama dengan rating 5 berisi tentang sejarah kota Bandung dari masa ke 

masa dikemas dengan teknologi digital yang diresmikan tahun 2018 menyedot 

perhatian wisatawan untuk berkunjung.  
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Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan 

salah satu instansi pemerintahan yang menuntut para pegawainya memiliki 

kemampuan lebih dalam melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di 

bidang sumber daya geologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber 

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2013 menyatakan bahwa 

museum geologi adalah salah satu unit pelaksana Teknis di lingkungan badan 

geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

badan geologi.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Museum Geologi menyelenggarakan fungsi 

sebagai penyusunan rencana dan program serta pengelolaan kerja sama, 

pelaksanaan pengelolaan koleksi geologi, pelaksanaan penelitian, pengembangan 

dan konservasi koleksi geologi, pelaksanaan peragaan dan pameran koleksi 

geologi, pelaksanaan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi 

geologi, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Selain itu, Museum Geologi Bandung 

termasuk dalam museum kegologian yang berfungsi sebagai sarana untuk 

mencapai salah satu sasaran strategis badan geologi yaitu meningkatkan 

pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat. Berikut data pengunjung 

Museum Geologi Bandung Tahun 2015-2017. 

Tabel 1.2 

Data Pengunjung Museum Geologi Bandung Tahun 2015-2018 

 

Sumber : Laporan Kinerja Badan Geologi 

Tahun Jumlah Pengunjung 

2015 569.475 

2016 641.535 

2017 493.931 

2018 542.777 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah pengunjung museum geologi bandung 

mengalami fluktuasi naik turun selama tiga tahun. Pada tahun 2015 jumlah 

pengunjung yang datang ke museum sebanyak 569.475 orang. pada tahun 2016 

ada peningkatan jumlah pengunjung sebesar 72.060 orang. Penurunan yang cukup 

signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 147.604 atau hanya terdapat 

493.931 orang, Hal tersebut berarti pengelola museum belum dapat 

mempertahankan apalagi meningkatkan jumlah pengunjung. Pada tahun 2018 

jumlah pengunjung meningkat sebesar 542.777 dibandingkan pada tahun 2017 hal 

ini dapat dikatakan bahwa museum telah berupaya untuk meningkatkan kinerja 

sehingga dapat menarik pengunjung lebih banyak.  

Museum geologi sebagai tenaga pelaksana untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang diharapkan tidak terlepas dari peranan seorang pimpinan agar 

mampu mempengaruhi pegawai supaya memberikan kinerja sesuai dengan yang 

diharapkan organisasi. Kinerja pegawai yang tinggi sangat diperlukan dalam suatu 

instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kinerja yang tinggi, 

pegawai akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi dan memecahkan 

masalah yang harus dihadapi. Sebaiknya dengan tingkat kinerja yang rendah 

pegawai akan mudah menyerah terhadaap kondisi dan keadaan pekerjaan. 

Rendahnya kinerja karyawan merupakan salah satu permasalahan yang banyak 

dijumpai didalam organisasi sehinga akan berdampak kurang baik bagi 

perkembangan organisasi di dalam perusahaan.  

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai fenomena yang menjadikan bahan 

acuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah adanya kecenderungan 

dimana kinerja karyawan tidak konsisten pada lima tahun terakhir sehingga 
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mengalami fluktuatif terhadap pencapaian kinerja karyawan tersebut dan tidak 

dapat mempertahankan pencapaian target kinerja yang baik pada perusahaan. 

Pada kenyataannya saat ini, berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan dari 

perusahaan tersebut menemukan indikasi bahwa terjadi penurunan dan kenaikan 

kinerja karyawan. Dapat dikatakan baik atau tidaknya suatu kinerja karyawan 

maka dapat dilihat berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) pada tabel 1.1 

sebagai berikut:  

Tabel 1.3 

Sistem Manajemen Kinerja Meseum Geologi Bandung 

Klasifikasi  Rentang nilai SMK  

A = Baik Sekali  100  

B+ = Baik +  97,5 – 100  

B = Baik  92,5 – 97,5  

B- = Baik -  85 – 92,5  

C = Cukup  70-85  

D = kurang  55-70  

E = Nihil  55  

Sumber: Meseum Geologi Bandung 

Permasalahan yang dialami Meseum Geologi Bandung dapat dilihat pada 

hasil rekap kinerja karyawan periode januari-agustus tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2017 sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

Data Penilaian Kinerja Karyawan Museum Geologi Bandung 

No Tahun Predikat Keterangan 

1  2013 A SANGAT BAIK  

2  2014 B+  BAIK +  

3  2015 C  CUKUP  

4  2016 B-  BAIK -  

5  2017 B  BAIK  

Sumber: Museum Geologi Bandung 
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Data di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja pegawai Museum 

Geologi Bandung mengalami fluktuasi. Selama 5 tahun terakhir di mana dari 

tahun 2013 – 2017 hasil penilaian kinerja karyawan mengalami peningkatan nilai 

sebesar 0.64 dari 96,44 menjadi 97,08 dan mendapat predikat dari B (baik) 

menjadi B+ (baik+), dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan nilai sebesar 

14,01 dari 97,80 menjadi 83,79 dan mendapatkan predikat  C (Cukup).   

Fenomena kinerja dalam Meseum Geologi Bandung ialah pencapaian 

kinerja yang belum maksimal dan selama tahun 2013-2017 penilaian kinerja 

karyawan belum pernah mendapatkan predikat A+ (sangat baik) sepanjang tahun 

tersebut Meseum Geologi Bandung rata-rata memperoleh predikat B(baik) dan C 

(cukup) padahal manajemen mengharapkan kinerja karyawan dapat memperoleh 

predikat A+  (sangat baik). Sejak tahun 2013 Meseum Geologi Bandung menilai 

kinerja karyawannya dengan menggunakan SMBK (sistem manajemen berbasis 

kinerja), disini dituntut penilaian kinerja individual karyawan harus mendapat 

nilai minimal 85 dengan nilai tertinggi ialah 100, jika karyawan tidak mendapat 

nilai tersebut maka karyawan akan mendapat pensiun dini dari Meseum Geologi 

Bandung. 

Mengingat begitu pentingnya kinerja pegawai dalam mendukung kegiatan 

Museum, maka setiap instansi dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja 

pegawainya untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Berbagai upaya yang 

dilakukan Museum Geologi Bandung untuk meningkatkan kinerja pegawai yaitu 

dengan melakukan pelatihan, memberikan motivasi, pemberian kompensasi 

hingga penghargaan bagi pegawai yang berprestaasi. Berikut data yang diperoleh 

penulis mengenai kinerja Museum Geologi Bandung. 
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Table 1.5 

Hasil Kuesioner Pra Survei Mengenai Kinerja Pegawai Museum Geologi 

Bandung 

          
Variabel Dimensi 

Frekuensi Jumlah 

Responden 
Total 

Rata-

Rata SS S KS TS STS 

Kinerja 

Kualitas 

Kerja 
5 8 7 5 5 30 91 3,0 

Kuantitas 

Kerja 
3 10 5 10 2 30 92 3,1 

Tanggung 

Jawab 
5 9 8 2 1 30 90 3,0 

Kerja 

Sama 
4 8 7 8 3 30 92 3,1 

Inisiatif 6 6 3 11 4 30 89 3,0 

Skor Rata-Rata 3,0 

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti 

Berdasarkan tabel 1.4 Kinerja pegawai di Museum Geologi Bandung 

mempunyai skor rata-rata 3,0 Artinya kinerja pegawai masih pada kategori kurang 

baik adapun dimensi kinerja yang masih ada dibawah rata-rata secara umum 

adalah kualitas kerja yaitu masih ada pegawai yang tidak teliti dan rapih dalam 

menyelesaikan pekerjaan padahal atasan sudah memberikan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan pegawai. Dimensi tanggung jawab masih ada pegawai yang 

tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam menangani 

pekerjaan. Dimensi inisiatif masih ada pegawai yang kurang mandiri dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Dimensi kuantitas kerja masih ada pegawai yang tidak 

tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dimensi kerja sama yaitu masih ada 

pegawai yang tidak kompak antar pegawai lainnya dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa pegawai belum 

mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 
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Tujuan suatu oganisasi adalah mencapai organisasi yang baik, keuntungan 

ini akan tercapai bila adanya kinerja yang tinggi. Untuk mendapatkan kinerja yang 

tinggi dapat ditempuh dengan beberapa cara, misalnya memberikan kompensasi 

yang layak, memberikan pelatihan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, 

konflik kerja, (Sedarmayanti 2017:299). 

Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara kepada 30 pegawai 

Museum Geologi Bandung dan pengukurannya menggunakan 10 variabel yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. Alasan penulis melakukan kuesioner yaitu untuk 

mengetahui masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

Berikut ini data yang diperoleh peneliti mengenai faktor yang diduga 

mempengaruhi kinerja pegawai Museum Geologi Bandung. 

Berdasarkan tabel 1.5 faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu human 

relation, dan disiplin kerja karena faktor-faktor tersebut memiliki nilai yang 

paling rendah  diantara 10 variabel yang digunakan menjadi parameter penelitian. 

Human relation merupakan suatu hubungan antar manusia yang lebih dari sekedar 

hubungan manusia, tetapi terkhusus ke hubungan manusiawi yang tidak hanya 

mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan. 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia yang ada didalamnya. Seiring dengan persaingan yang semakin 

kompetitif sebagai akibat dari perubahan selera pelanggan dan teknologi maka 

setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kinerja 

yang baik. Human relation merupakan syarat utama untuk keberhasilan suatu 

komunikasi baik komunikasi antar perorangan maupun komunikasi dalam instansi 
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atau perusahaan. Hubungan yang harmonis akan membuat suasana kerja yang 

menyenangkan dan hal ini akan mempengaruhi semangat karyawan dalam 

menjalankan segala pekerjaannya. Berikut ini data yang penulis peroleh mengenai 

faktor yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai Museum Geologi Bandung. 

Tabel 1. 6 

Faktor yang Diduga Mempengaruhi Kinerja Pegawai Museum Geologi 

Bandung 

Variabel Dimensi 
Frekuensi 

MEAN 
SS S KS TS STS 

Lingkungan 

kerja 

Suasana kerja 8 10 6 6 0 3,7 

Perlakuan yang 

baik 
7 12 5 6 0 

3,7 

Hubungan yang 

harmonis 
11 5 9 5 0 

3,7 

Perlakuan yang 

adil 
12 7 1 10 0 

3,7 

rasa aman 13 10 7 0 0 4,2 

Skror Rata-rata Lingkungan Kerja 3,8 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Gaya 

kepemimpinan 

Tipe direktif 12 10 6 2 0 4,1 

Tipe suportif 10 7 8 3 0 3,6 

Tipe 

parsitisipasif 
8 13 6 3 0 

3,9 

Tipe 

berorientasi 

prestasi 

11 9 3 7 0 

3,8 

Skror Rata-rata Gaya Kepemimpinan 3,9 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Motivasi  

Kerja 

Kebutuhan 

berprestasi 
10 8 6 6 0 

3,7 

Kebutuhan 

untuk berafiliasi 
7 7 9 6 0 

3,4 

Kebutuhan 

untuk berkuasa 
10 8 10 2 0 

3,9 

Skor rata-rata Motivasi Kerja 3,7 
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Lanjutan Tabel 1.5 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Disiplin Kerja 

Taat terhadap 

aturan waktu 
7 5 9 6 5 

3,3 

Taat terhadap 

peraturan 

perusahaan 

9 5 7 3 6 3,3 

Taat terhadap 

aturan perilaku 

dalam pekerjaan 

4 5 8 6 7 

2,8 

Taat terhadap 

peraturan lain 
4 5 10 6 5 

2,9 

Skor rata-rata Disiplin Kerja 3,1 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Kompetensi 

Motif 10 12 5 3 0 4,4 

Sifat 9 11 8 2 0 3,9 

Konsep diri 6 14 7 3 0 3,8 

Pengetahuan 4 12 8 6 0 3,5 

Kemampuan 11 8 9 2 0 3,9 

Skor rata-rata Kompetensi 3,9 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Pelatihan 

Instruktur 0 10 15 4 1 4,1 

Peserta 0 14 8 7 1 4,2 

Materi 6 12 10 2 0 3,7 

Metode 8 17 3 2 0 4 

Tujuan 9 16 2 3 0 4 

Sasaran 9 11 8 2 0 3,9 

Skor Rata-rata Pelatihan 4,0 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Stress Kerja 

Tuntutan tugas 9 12 8 1 0 4 

Tuntutan peran 7 15 5 3 0 3,9 

Tuntutan antar 

pribadi 
11 13 6 0 0 

4,2 

Struktur 

organisasi 
9 16 5 0 0 

4,1 

Kepemimpinan 

organisasi 
8 12 8 2 0 

3,9 

Skor Rata-rata Stress Kerja 4,0 
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Lanjutan Tabel 1.5 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Human 

relation 

Hubungan dengan 

rekan kerja 
3 9 4 10 9 

3,1 

Hubungan dengan 

atasan 
6 5 8 5 5 

2,9 

Hubungan dengan 

klien 5 5 7 10 8 3,1 

Hubungan dengan 

masyarakat 4 5 7 1 5 2,2 

Skor rata-rata Hubungan antar manusia 2,8 

Variabel Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Kompensasi 

Kompensasi 

langsung 
11 9 8 2 0 4 

Kompensasi tidak 

langsung 
8 7 14 1 0 3,7 

Skor rata-rata kompensasi 3,9 

Variable Dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Pengawasan 

Penetapar standar 

kerja 
13 7 4 6 0 4,9 

Pengukuran hasil 

kerja 
8 11 9 2 0 4,6 

Tindakan koreksi 8 14 6 2 0 3,9 

Skor rata-rata Pengawasan 4,5 

Mean = Nilai x F : jumlah pegawai (30 orang) 

Skor rata-rata = jumlah mean : jumlah pertanyaan 

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti 

 

 Human relation sangat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja 

pegawai berpacu pada komunikasi yang baik. Suatu perusahaan dapat berjalan 

efektif dan efisien karena sumber daya manusia yang mendukung salah satu 

faktornya adalah hubungan yang terjalin antara individu satu dengan individu 

lainnya dalam kegiatan human relation dapat memecahkan masalah-masalah 
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secara individual, tujuannya agar kegiatan kerjasama antar pegawai dapat berjalan 

secara produktif. 

Berikut ini data yang diperoleh penulis mengenai human relation pegawai 

di Museum Geologi Bandung. 

Tabel 1.7 

Hasil Pra Survei Mengenai Human Relation Pegawai di Museum Geologi 

Bandung 

Variable Dimensi 
Frekuensi 

MEAN 
SS S KS TS STS 

Human 

relation 

Hubungan dengan 

rekan kerja 
4 5 7 1 5 

2,8 

Hubungan dengan 

atasan 
6 5 8 5 5 

2,9 

Hubungan dengan 

klien 5 5 7 10 8 3,1 

Hubungan dengan 

masyarakat 3 9 4 10 9 3,1 

Skor rata-rata Hubungan antar manusia 2,8 

 Sumber: Hasil olah data oleh peneliti 

Berdasarkan tabel 1.6 Human Relation di Museum Geologi Bandung 

mempunyai skor rata-rata 2,8 Hal tersebut masuk kedalam kategori cukup rendah 

jika dibandingkan dengan seluruh variabel dalam prasurvei. Hasil tersebut 

menjadi salah satu yang diyakini oleh perusahaan bahwa Human relation di dalam 

perusahaan merupakan faktor yang harus diperhatikan sepenuhnya oleh 

perusahaan, karena merupakan salah satu faktor penting dalam upaya 

meningkatkan kinerja pegawai Museum Geologi Bandung. Dilihat dari prasurvei, 

rendahnya Human relation berdasarkan tanggapan pegawai disebabkan oleh 

rendahnya dimensi hubungan dengan rekan kerja yaitu masih ada pegawai yang 

kurang menghargai rekan kerja dalam bekerja. Dimensi hubungan dengan atasan 
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yaitu masih ada pegawai yang tidak mampu menerima teguran dari atasan. 

Dimensi hubungan dengan klien yaitu masih ada pegawai yang tidak mampu 

menjalin kerjasama dengan klien. Dimensi hubungan dengan masyarakat yaitu 

masih ada pegawai yang kurang menghormati keberadaan masyarakat.   

Disiplin kerja merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kinerja 

pegawai.  Bila kedisiplinan tidak ditegakan maka kemungkinan tujuan yang telah 

ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedisiplinan pegawai 

salah satu tercermin dari karyawan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Berikut data yang diperoleh penulis 

mengenai disiplin kerja pegawai di Museum Geologi Bandung. 

     Tabel 1.8 

Hasil Kuesioner Pra Survei Mengenai Disiplin Kerja Pegawai di 

Museum Geologi Bandung 

Variable dimensi 
Frekuensi MEAN 

SS S KS TS STS 
 

Disiplin 

Kerja 

Taat terhadap aturan 

waktu 
7 5 9 6 5 

3,3 

Taat terhadap 

peraturan perusahaan 
9 5 7 3 6 3,3 

Taat terhadap aturan 

perilaku dalam 

pekerjaan 

4 5 8 6 7 

2,8 

Taat terhadap 

peraturan lain 
4 5 10 6 5 

2,9 

Skor rata-rata Disiplin Kerja 3,1 

 Sumber: Data diolah oleh peneliti 

 Berdasarkan Tabel 1.7 disiplin kerja di Museum Geologi Bandung, 

mempunyai skor rata-rata 3,1 yang artinya disiplin kerja belum sesuai dengan 

yang diharapkan. Adapun dimensi yang masih berada di bawah rata-rata secara 
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umum adalah dimensi taat terhadap peraturan perilaku dalam pekerjaan yaitu 

masih ada pegawai yang tidak taat dalam peraturan perilaku seperti tidak 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jabatan dan tugasnya, tidak 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan, 

kurangnya hubungan kerja yang baik dengan unit kerja yang lainnya. Dimensi taat 

terhadap peraturan lain yaitu masih ada pegawai yang tidak patuh terhadap 

peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dimensi taat terhadap aturan 

waktu yaitu masih ada pegawai yang kurang taat terhadap aturan waktu yang di 

tetapkan oleh perusahaan seperti keterlambatan pada saat jam masuk kerja. 

Dimensi taat terhadap peraturan perusahaan yaitu masih ada pegawai yang tidak 

tidak taat terhadap peraturan perusahaan seperti cara berpakaian yang tidak sesuai 

dengan aturan dasar dari perusahaan, masih ada pegawai yang bekerja tidak sesuai 

dengan aturan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melaakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “PENGARUH HUMAN RELATION DAN 

DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MESEUM 

GEOLOGI BANDUNG”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian 

 Identifikasi masalah merupakan cakupan atau lingkup masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka peneliti merumuskan ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan 

sebagai berikut : 
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1.2.1  Identifikasi Masalah Penelitian  

1. Human Relation 

Rendahnya Human relation berdasarkan tanggapan pegawai disebabkan 

oleh rendahnya hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, hubungan 

dengan klien serta hubungan dengan masyarakat. 

2. Disiplin Kerja  

Rendahnya kedisiplinan terhadap peraturan perilaku dalam pekerjaan, 

kedisiplinan terhadap peraturan lain, kedisiplinan terhadap aturan waktu serta 

rendahnya kedisiplinan terhadap peraturan perusahaan. 

3. Kinerja Pegawai 

a. Jumlah pengunjung yang befluktuatif tahun 2015-2018 dan mengalami 

penurunan yang pada tahun 2017 dapat mencerminkan bahwa kinerja 

berada pada kategori kurang baik.  

b. Kinerja pegawai yang mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai 

dengan 2017. 

c. Hasil penilaian kinerja pegawai Museum Geologi Bandung mengalami 

fluktuasi. Selama 5 tahun terakhir di mana dari tahun 2013 – 2017 dan 

cenderung mengalami nilai cukup. 

d. Hasil kerja yang diselesaikan oleh karyawan tidak sesuai dengan uraian 

tugas yang diberikan oleh perusahaan. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Human Relation Meseum Geologi Bandung. 

2. Bagaimana Disiplin Kerja pegawai Meseum Geologi Bandung. 

3. Bagaimana Kinerja Pegawai Meseum Geologi Bandung. 

4. Seberapa besar pengaruh Human relation dan Disiplin kerja secara simultan 

dan parsial terhadap Kinerja Pegawai Meseum Geologi Bandung baik secara 

simultan maupun parsial. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahi dan menganalisis : 

1. Human relation Meseum Geologi Bandung. 

2. Disiplin kerja pegawai Meseum Geologi Bandung. 

3. Pengaruh kinerja pegawai Museum Geologi Bandung. 

4. Besarnya Pengaruh Human relation dan Disiplin Kerja secara simultan dan 

parsial terhadap Kinerja Pegawai Meseum Geologi Bandung baik secara 

simultan maupun parsial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini diajukan guna menjelaskan manfaat dan 

kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian baik menurut kegunaan teoritis 

maupun praktis. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis, bagi semua pihak yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu manajemen, khusunya manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan 

hubungan antar manusia, lingkungan kerja dan kinerja. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan: 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga 

bagi perusahaan terutama dalam hal pengelolaan manajemen SDM dan segala 

kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara lebih baik. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari ketika perkuliahan 

dalam realisasi kehidupan sehari-hari dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi. 

c. Bagi Pihak lain 

Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan informasi, 

menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk pengkajian topik yang berkaitan dengan masalah ini 

selanjutnya.
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