
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014, bahwa Aparatur Sipil Negara 

(ASN) harus menjadi profesional. Profesional artinya, kinerja pegawai ASN 

khususnya di Puskesmas sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap 

kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Kinerja 

pegawai ASN Puskesmas diharapkan dapat menunjukkan kontribusi 

profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan secara umum pada Puskesmas 

tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan agenda utama Presiden Joko Widodo 

yang termaktub dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia. Peningkatan kualitas ini dicapai, salah satunya dengan 

cara meningkatkan kualitas kesehatan.  

Permenkes No.75/2013 menjelaskan bahwa dalam subsistem upaya 

kesehatan menempatkan puskesmas sebagai garda terdepan layanan 

kesehatan tingkat dasar. Puskesmas mempunyai peran yang sangat strategis 

sebagai institusi pelaksana teknis, sehingga dituntut memiliki kemampuan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer melalui 

peningkatan kinerja sumber daya manusianya. Sehubungan dengan 

pengembangan dan 
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peningkatan sumber daya manusia, maka salah satu faktor yang harus 

diperhatikan adalah masalah kinerja.  

Keberhasilan suatu organisasi/Puskesmas sangat dipengaruhi oleh 

kinerja pegawai ASN. Sedangkan kinerja pegawai ASN bergantung pula pada 

motivasi kerja dan komitmen organisasional yang ada dalam diri pegawai 

ASN itu sendiri serta lingkungan kerja yang kondusif (Razaka et al., 2016). 

Faktanya, jika dilihat secara langsung masih ada beberapa pegawai 

ASN puskesmas di Kabupaten Karimun yang kurang termotivasi untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik. Seperti selalu datang terlambat dan pulang 

sebelum waktu jam kerja, tidak mematuhi peraturan, tidak menyelesaikan 

tugas tepat waktu, dan selalu mengeluh tentang hal sepele. Demikian halnya 

dengan komitmen masih ada pegawai ASN puskesmas yang kurang 

bersungguh-sungguh membantu dalam mencapai kemajuan puskesmas. 

Seperti kurang mengindahkan nilai-nilai dan tujuan puskesmas, tidak mau 

menerima resiko dari pekerjaannya sehingga mereka tidak loyal dan tidak 

berkomitmen pada puskesmas, tidak ada sikap dan minat yang tinggi untuk 

meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi segala tantangan pekerjaan 

yang ada. Lingkungan kerja di beberapa puskesmas di kabupaten Karimun 

masih ada yang kurang mendukung. Beberapa pegawai ASN puskesmas di 

Kabupaten Karimun merasa mempunyai ide tapi tidak ditanggapi oleh kepala 

puskesmas, masih ada ruangan beberapa puskesmas yang sempit sehingga 

membuat kurang nyaman ASN untuk bekerja . 
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Hasil pengamatan pra penelitian berupa wawancara dengan salah 

seorang pimpinan puskesmas di Kabupaten Karimun. Informasi yang 

diperoleh dari wawancara tersebut adalah puskesmas mengupayakan agar 

setiap kegiatan terlaksana sesuai jadwal, namun seringkali pelaksanaan 

beberapa kegiatan menjadi tertunda. Pegawai ASN Puskemas sering 

terlambat masuk kerja atau tidak hadir tanpa alasan dan pulang sebelum jam 

pulang kerja. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan kinerja pegawai 

ASN Puskesmas baik itu dari segi pemeriksaan yang kurang diperhatikan 

oleh petugas kesehatan, lama waktu pelayanan, keterampilan petugas, 

sarana/fasilitas, serta waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan. 

Temuan beberapa kejadian di atas menunjukkan perilaku pegawai ASN 

puskesmas yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kondisi 

di atas menjadi permasalahan yang saling berhubungan dan diduga memiliki 

pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya terutama variabel 

kinerja pegawai ASN. 

Hingga saat ini, kinerja Puskesmas masih menjadi topik menarik untuk 

diteliti. Karena masih banyak keluhan masyarakat tentang pelayanan di 

Puskesmas. Maka dari itu diperlukan adanya suatu penelitian yang dapat 

menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. 

1.2. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1) Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai ASN puskesmas 

di Kabupaten Karimun? 

2) Apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja pegawai ASN 

puskesmas di Kabupaten Karimun? 

3) Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai ASN 

puskesmas di Kabupaten Karimun? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini berupaya mengidentifikasi pengaruh: 

1) Motivasi terhadap kinerja pegawai ASN puskesmas di Kabupaten 

Karimun 

2) Komitmen terhadap kinerja pegawai ASN puskesmas di Kabupaten 

Karimun 

3) Lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai ASN puskesmas di 

Kabupaten Karimun 

 
 
1.4. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi: 

1.4.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Karimun 

Hasil penelitian ini berguna untuk mengambil langkah-langkah 

secara konkret sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang 
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berlaku pada ASN dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di lingkup pemerintah Kabupaten Karimun. 

 

1.4.2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun dalam mengambil kebijakan yang berkaitan 

dengan kinerja Puskesmas di Kabupaten Karimun. 

 

1.4.3 Kepala Puskesmas 

Hasil penelitian ini berguna untuk membuat perubahan dalam 

rangka meningkatkan kinerja pegawai ASN Puskesmas di Kabupaten 

Karimun. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Karya akhir ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan. Setiap bab 

diarahkan untuk dapat mendukung topik utamanya. Topik–topik dalam 

kelima bab ini dapat diringkas sebagai berikut: 

BAB I – PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini memuat konsep penulisan yang terdiri atas latar 

belakang penulisan, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

BAB II – KERANGKA TEORETIS DAN PENULISAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi teori-teori dasar yang akan digunakan dalam penelitian 

dan perhitungan karya akhir dan hipotesis yang dijadikan sebagai landasan 
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penelitian. Teori yang dijabarkan meliputi teori motivasi, komitmen, dan 

lingkungan kerja dan juga literatur yang berkaitan dengan kinerja pegawai. 

BAB III – METODE PENELITIAN 

Bab tiga berisikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji kualitas data dan 

metode dalam menganalisis data yang didapatkan. 

BAB IV – ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan melakukan analisis terhadap permasalah dengan 

menggunakan dasar-dasar teori yang ada dalam bab kedua. Bab ini juga 

akan membahas dan menganalisa data-data yang terkumpul baik berupa 

kuesioner maupun data lapangan. 

BAB V – KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI, 

IMPLIKASI 

Bab yang merupakan penutup dari karya akhir ini meliputi 

kesimpulan,  keterbatasan, rekomendasi dan implikasi manajerial. 

Keterbatasan berisikan mengenai pembatasan masalah pada penelitian dan 

rekomendasi berisikan tentang saran yang dapat dilakukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai keterbatasan yang ada pada penelitan ini. Sedangkan 

implikasi manajerial berisikan mengenai rekomendasi yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan solusi atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. 
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