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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi saat ini, terjadi peningkatan teknologi yang sangat 

pesat, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat di 

segala bidang terutama bidang perekonomian. Dalam hal  ini sumber daya 

manusia memiliki peran penting dalam mempertahankan tingkat kelancaran 

aktivitas organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran penting bagi 

organisasi karena sumber daya manusia sebgai pengelola sistem, agar sistem ini 

tetap berjalan. 

Sumber daya munusia merupakan suatu aset berharga dalam suatu 

organisasi atau instansi pemerintah, dalam suatu organisasi atau instansi 

pemerintah sangat membutuhkan berbagai macam potensi, yaitu potensi 

sumberdaya manusia (pegawai atau karyawan), Manajemen sumber daya 

manusia memiliki peranan untuk mengendalikan perilaku para individu yang ada 

di dalam suatu organisasi atau instansi. Hal tersebut dimaksudkan agar para 

Pegawai / karyawan dapat berkerja secara maksimal untuk mencapai tujuan 

organisasi. Organisasi harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh para Pegawai yang bertujuan agar pegawai dapat memberikan 

kontribusi ataupun masukan yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. 

Seperti halnya Wijonarko juga menegaskan bahwa pentingnya menganggap 

pegawai sebagai aset, Dengan memperlakukan pegawai sebagai aset, otomatis 

ada peningkatan Individual Capacity dan Organizational, selain Itu peningkatan 

kinerja dan Employee Engagement pasti akan didapatkan (Wijonarko, 2012: 3). 
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Keberhasilan sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya 

tidak lepas dari peran sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia 

yang ada dalam organisasi atau instansi merupakan faktor utama dari tingkat 

yang terendah hingga yang tertinggi. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi 

seorang pegawai yang penting dalam organisasi atau instansi, sehingga pegawai 

dalam organisasi harus dikelola secara baik dan benar.  

Kemampuan seorang pegawai merupakan ukuran pertama dalam 

meningkatkan kinerja yang ditunjukan dari hasil kerjanya. Artinya, dia mampu 

atau tidaknya dalam melaksanakan pekerjaannya disitulah yang akan 

menentukan kinerjanya. Selanjutnya, kemampuan ini harus pula diikuti dengan 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

Peran sumber daya manusia sebagai salah satu aset terpenting 

perusahaan, tidak hanya dilihat dari hasil produktivitas kerja tetapi juga dilihat 

dari kualitas kerja yang dihasilkan. Oleh karenanya kinerja karyawan merupakan 

hal yang patut mendapat perhatian penting dari pihak perusahaan. Menurut 

Sinambela (2012:5) kinerja karyawan didefinisikan sebagai kemampuan 

karyawan dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja karyawan 

sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan 

secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan. 

Harsuko (2011:213), mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah 

sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi 

organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan 

peran perorangan atau memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan 
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bagi organisasi. Kinerja adalah suatu konsep yang multidimensional mencakup 

tiga aspek yaitu sikap (attitude), kemampuan (ability) dan prestasi 

(accomplishment). Sementara Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153) 

mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara 

terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. 

Kinerja karyawan merupakan sebuah hasil seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Veithzal, 2005:97).  

Menurut Sedarmayanti (2011:260), kinerja adalah hasil kerja yang dapat di 

capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  

Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2006:67). 

Peningkatan kinerja merupakan hal terpenting yang diinginkan baik oleh pegawai 

maupun organisasi. Organisasi menginginkan kinerja pegawai yang optimal 

untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan organisasi 

Dalam pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia, organisasi 

perlu memperhatikan berbagai aspek yang terdapat di dalam diri seorang 

pegawai / karyawan. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan antara lain 

adalah komitmen organisasi dan self efficacy ( efikasi diri). Kedua aspek ini 
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merupakan aspek dasar yang dapat membangun dan mempengaruhi 

peningkatan kinerja pegawai / karyawan suatu organisasi. 

Kinerja pegawai merupakan hal penting dalam meningkatkan produktivitas 

pegawai tersebut. Dalam meningkatkan kinerja pegawai organisasi harus dapat 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya adalah komitmen organisasi dan self efficacy. Mengingat 

pentingnya peran kinerja karyawan bagi keberhasilan organisasi, pemahaman 

terkait faktor-faktor yang dapat meningkatkan hasil kenerja karyawan itu sendiri 

menjadi sangatlah krusial dan esensial. Mangkuprawira dan Hubeis (2007:160) 

menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

ektrinsik. Salah satu faktor instrinsik diantaranya adalah self efficacy.    

Self-efficacy menurut Kreitner dan Kinicki (2003:169) adalah keyakinan 

seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu. 

Individu Self efficacy yang tinggi akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik 

disebabkan karena individu tersebut memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang 

jelas, emosi yang stabil dan kemampuannya untuk memberikan kinerja atas 

aktivitas atau perilaku dengan sukses.  

Suatu perusahaan tentunya mengharapkan kinerja yang optimal dari 

karyawannya. Untuk mencapai kinerja yang optimal itu salah satunya dapat 

dicapai melalui self efficacy. Self efficacy sangat diperlukan dalam 

mengembangkan kinerja karyawan karena dengan adanya self efficacy dalam 

diri individu akan menimbulkan keyakinan akan kemampuan dirinya 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasanya secara tepat waktu.  

Self efficacy merupakan suatu kepercayaan yang muncul karena memiliki 

keyakinan diri atas kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan suatu 
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pekerjaannya, sehingga mampu memperoleh suatu keberhasilan. Keyakinan 

berhubungan dengan dorongan atau motivasi yang dimiliki karyawan untuk lebih 

percaya diri dan memiliki keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Self efficacy 

sangat dibutuhkan dalam diri para karyawan, dengan meningkatkan kemampuan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan agar perusahaan berjalan secara 

optimal dan kinerja karyawan akan meningkat. Oleh karena hal tersebut, maka 

self efficacy sangat diperlukan untuk dapat membuat karyawan mampu bekerja 

dengan baik dan mempunyai juga kinerja yang tinggi. 

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, penting bagi seorang pegawai / 

karyawan untuk mempercayai akan kemampuannya dalam menuntaskan suatu 

hal dengan sukses, artinya ketika seorang individu memiliki efikasi diri yang tinggi 

maka akan dapat mengerjakan sesuatu atau mencapai target. Individu yang 

memiliki Self efficacy yang tinggi akan mampu mengkombinasikan faktor 

personal dan situasional sebagai kemampuan yang dimiliki, menghadapi tugas 

sulit, usaha yang diperluas dan sebagai kemampuan untuk menghadapi 

kegagalan maupun kesuksesan. 

           Setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai 

sesuai dengan visi misinya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya fungsi 

manajemen yang baik. Kesuksesan sebuah perusahaan tidak terlepas dari 

kemampuan terbaik yang di berikan oleh para karyawanya. Namun, tidak semua 

karyawan disuatu perusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaanya. Komitmen organisasional merupakan keterkaitan emosional, 

pengidentifikasian dan keterlibatan pegawai terhadap suatu institusi. Komitmen 

organisasi merupakan suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak 

organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginanya untuk mempertahankan 
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keanggotaan dalam organisasi tersebut, (Robbins dan Judge yang dikutip oleh 

Noe 2011:375). 

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana 

seorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seorang individu 

yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai 

anggota sejati organisasi, Moorhead dan Griffin (2015:134) 

Komitmen organisasi menjadi suatu hal yang penting pada zaman 

sekarang ini. Ketika sebuah perusahan sangat sulit mencari karyawan yang 

memiliki kualifikasi yang sangat baik dalam melakukan pekerjaanya, komitmen 

organisasional adalah salah satu cara dalam menentukan karyawan yang 

memiliki kualitas, loyalitas dan kinerja yang baik. Dengan kata lain, komitmen 

organisasional di jadikan sebagai hal yang penting dalam menentukan karyawan 

di dalam level kinerja dalam suatu perusahaan. komitmen organisasi perlu 

ditingkatkan sehingga pegawai / karyawan dapat melaksanakan tugas yang 

diberikan secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Agama  Kota Ternate. 

Kantor Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Agama sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah 

berkedudukan di Kodia atau Ibu Kota Kabupaten yang Daerah Hukumnya 

meliputi Wilayah Kodia atau Kabupaten. Kedudukan Peradilan Agama semakin 

kuat dengan adanya Amandemen UUD 1945 yang menempatkan lingkungan 

Peradilan Agama pada urutan kedua diantara lingkungan peradilan, sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman dibawa Mahkama Agung (pasal 24 ayat 2 Hasil 

Amandemen UUD 1945).   
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Pengadilan Agama kota ternate adalah salah satu Lembaga Peradilan 

Agama Tingkat pertama yang didirikan pada tanggal 6 Maret 1958 berdasarkan 

Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang 

Penbentukan Pengadilan Agama / Mahkama. Seperti Peradilan Agama pada 

umumnya, Pengadilan Agama Ternate merupakan lingkungan Peradilan Agama 

di bawah Mahkama Agung Repubik Indonesia sebagai pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan 

hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung 

tercapainya visi dan misi Mahkama Agung Republik Indonesia sebagai lembaga 

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. (www.pa-ternate.go.id) 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran 

Pengadilan Agama Ternate dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, 

dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Berdasarkan 

kedudukan, tugas pokok, dan tugas penunjang tersebut diatas, Pengadilan 

Agama Ternate, dengan sendirinya akan melaksanakan beberapa fungsi yaitu 

fungsi peradilan, fungsi administrasi, fungsi nasihat / pembinaan dan fungsi 

pengawasan. 

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Ternate tahun 2017 

yang diterbitkan pada 11 januari 2018, pengadilan agama ternate masih 

menghadapi berbagai permasalahan sumber daya manusia, sehingga 

mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja jika dibandingkan dengan jumlah 

perkara yang masuk, pelaksanaan pelaporan dan informasi masih sering 
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mengalami keterlambatan, kurang maksimalnya kinerja karena terjadinya 

rangkap jabatan. 

Berdasarkan laporan rencana strategis Pengadilan Agama Ternate 2020-

2024 yang diterbitkan pada 11 januari 2019, Kelemahan-kelemahan yang ada di 

Pengadilan Agama Ternate dirinci dalam beberapa aspek, salah satunya adalah 

aspek sumber daya aparatur peradilan yang diantaranya adalah: (1) pengadilan 

agama ternate belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri 

sesuai kebutuhan pengadilan,  (2) rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai 

dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di pengadilan agama 

ternate, (3) kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang 

diberkan, (4) belum semua perkara yang diputuskan dan dimutasi secara tepat 

waktu, (5) kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan, (6) bidang 

kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap. (www.pa-

ternate.go.id) 

Pengadilan Agama Ternate mengalami keterbatasan ketersediaan sumber 

daya manusia peradilan yang professional serta belum cukup ketersediaanya 

sarana prasarana pendukung lainya terkait optimalisasi pelayanan yang sampai 

saat ini belum belum dapat teratasi dengan baik. personil di pengadilan agama 

ternate belum seluruhnya menguasai visi dan misi pengadilan agama ternate.   

Oleh sebab itu penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai berbagai 

faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan adanya self efficacy 

yang tinggi dalam diri seorang karyawan maka karyawan akan lebih percaya diri 

dalam menjalankan tugas yang diberikan. Selain itu, komitmen juga berperan 

penting dalam pencapaian tujuan organisasi, karena dalam mencapai kinerja 
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yang baik seorang karyawan harus dapat mempertanggung jawabkan berbagai 

tugas yang telah disepakati bersama sehingga akan tercapai kinerja yang baik 

bagi karyawan maupun perusahaan. 

1.2.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakng diatas maka rumsan masalah penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate? 

2.  Apakah self efficacy berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate? 

3. Apakah komitmen organisasionl dan self efficacy berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate? 

1.3. Tujuan Penilitian 

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate 

2.  Pengaruh self efficacy terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Pengadilan Agama Kota Ternate 

3. Pengaruh  komitmen organisasional dan self efficacy terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen yang 

berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan sumber daya 

manusia khususnya masalah komitmen organisasional, self efficacy dan 

kinerja pegawai 

2. Memberikan konstribusi dan sumber pemikiran yang berguna 

menambah khasanah pengetahuan di bidang sumber daya manusia 

terkait dengan masalah komitmen organisasional, self efficacy ,dan 

kinerja pegawai. 

3. Dapat memberikan masukan dan informasi bagi pimpinan Kantor 

Pengadilan Agama Kota Ternate sebagai acuan  dalam pengambilan 

keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang  terkait dengan 

perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 


