
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alenia ke empat, bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya suatu upaya yang harus 

dilaksanakan secara terus-menerus secara berkesinambungan dengan tetap 

memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhinya. Upaya inilah yang 

disebut dengan pembangunan. 

Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembangunan ini tidak hanya untuk mengejar kemajuan lahiriah ataupun 

kepuasan batiniah semata, tetapi lebih dari pada itu adalah untuk adanya 

suatu keseimbangan dan keselarasan diantara keduannya. 

Untuk dapat dilaksanakannya proses pembangunan nasional yang 

merata, tidaklah mungkin bagi pemerintah pusat mengurus segala sesuatunya 

sendiri mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia. Maka sesuai dengan 

prinsip desentralisasi, dibentuklah pemerintah daerah guna membantu 

pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam 
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pembangunan nasional. Pemerintah daerah inilah yang sebenarnya 

menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan 

masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemberian otonomi daerah melalui 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memungkinkan daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih luas dalam 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaran pemerintahan dalam 

rangka pelayanan terhadap masyarakat serta dalam pelaksanaan 

pembangunan yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945. Jadi tujuan sebenarnya dari pemberian otonomi kepada daerah 

itu lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai wujud dari 

pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan. 

Agar suatu pembangunan nasional dapat berjalan dengan semestinya 

dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka harus diperhatikan segala 

sesuatunya yang menyangkut pembangunan itu sendiri. Suatu pembangunan 

nasional membutuhkan paradigma pembangunan, perencanaan pembangunan 

yang matang,pembiayaan pembangunan, dan aparatur pemerintah sebagai 

pelaksana utama pembangunan. 

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaran pemerintah dari 

pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian di ikuti 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah secara otomatis dibutuhkan suatu 

organisasi perangkat daerah, hal ini terdapat pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini 

tentunya merupakan langkah awal bagi pemerintah dalam mewujudkan 

penyelenggarakan roda pemerintah yang didasarkan pada good governance. 

Wacana baru dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan 

daerah, adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya roda pemerintahan 

yang demokratis, netral, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, 

terbuka, partisipasif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan 

alasan tersebut maka sangat dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi 

perangkat daerah yang benar-benar mampu melaksanakan roda pemerintahan 

yang berkualitas. Kualitas sangatlah penting karena didorong oleh pesatnya 

pembangunan yang selalu menghendaki adanya efisiensi, efektivitas dan 

optimalisasi. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Magelang muncul sebagai 

konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan tindaklanjut dari 

ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pengaturan 

kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini didasarkan pada hasil 

evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan Kabupaten Magelang di 

bidang ketenagakerjaan pelatihan kerja dan transmigrasi yang selama ini 
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diselenggarakan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor 

Pelatihan kerja dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 26 Tahun 2001. Dengan adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2003 tersebut maka peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 26 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi tepatnya pada tanggal 

10 Juli 2004 bertepatan dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 30 

Tahun 2004 yang berisi tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi  

Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten 

Magelang.  Dengan penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi  

Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 

harapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih 

meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenagan desentralisasi 

bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah Kabupaten Magelang.  

Perubahan disini dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang 

direncanakan. Namun, agar perubahan itu mempunyai tujuan, penting untuk 

mengaitkannya pada sesuatu hal – dan haruslah sesuatu yang lebih baik 

daripada sebelumnya, perubahan yang direncanakan, yang bertujuan untuk 

memperbaiki. Unsur lain yang tercakup didalamnya adalah praktek. Alasan 

untuk memberi penekanan pada tindakan praktek adalah bahwa hal ini 

merupakan bagian yang sangat penting dari proses perubahan. Transisi dari 

ide atau rencana menjadi realitas, dari solusi yang terpersepsi menjadi solusi 
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yang diimplementasikan sering kali merupakan bagian yang tersulit. Setiap 

orang dapat memikirkan dan menggambarkan suatu perbaikan, tetapi 

mengubah ide menjadi realitas itu lebih sulit dan memerlukan kemampuan 

lebih banyak. Ketua Mao menyatakannya seperti ini: “ Sebuah revolusi 

memerlukan pekerjaan tindak lanjut selama 500 tahun”.(www.damandiri.com

) Dengan kata lain, mengubah ide-ide menjadi kenyataan merupakan tugas 

yang rumit dan perlu waktu. Banyak upaya dalam perubahan dihentikan 

sebelum mencapai realitasnya. Oleh karena itu, harus juga menjadi tujuan 

bahwa perubahan harus memiliki konsekuensi praktis yang bertahan lama. 

Baiknya sebuah ide tidak cukup untuk menjamin bahwa perubahan akan 

terjadi. 

Menurut Wilson desakan untuk melakukan perubahan atau sumber-

sumber perubahan dapat dibagi menjadi dua dari dalam dan dari luar. Dari 

dalam meliputi visi,misi, filosofi, strategi baru, redifisi core business, 

restrukturisasi dan re-engineering organisasi, kondisi SDM, dan perubahan 

budaya organisasi. Dari luar meliputi kondisi ekonomi, nilai-nilai politik, 

perubahan kondisi pasar, teknologi baru, peraturan baru dan standar kualitas 

baru.( www.geocities. com ) 

Dengan penetapan perubahan  tersebut yang berubah dalam Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang adalah pada struktur 

organisasinya dari bentuk semula yang sangat  berbeda guna menuju pada 
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arah perbaikan yaitu dengan restrukturisasi. Restrukturisasi ini terjadi dengan 

dimaksudkan untuk mempertinggi keunggulan bersaing, karena manajemen 

dapat dilakukan secara lebih efisien. Secara garis besar, isi program 

restrukturisasi meliputi 3 hal pokok yaitu, perampingan organisasi, 

pembentukan unit-unit usaha dan spesialisasi untuk memfokuskan diri pada 

usaha pokok. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kinerja suatu organisasi 

atau organisasi perangkat daerah dilihat dari sebelum dan sesudah terjadi 

perubahan. Kinerja merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penilaian terhadap kinerja bagi 

setiap organisasi merupakan sesuatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian 

kinerja tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dalam waktu tertentu. Selain itu dapat juga dijadikan input bagi 

perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.  

Berdasarkan pada fenomena-fenomena tersebut diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti dampak yang ditimbulkan dari perubahan organisasi 

terhadap kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten 

Magelang. 

 B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas 

maka penulis mencoba memberikan rumusan permasalahan penelitian 

sebagai berikut : “ Bagaimana Dampak Perubahan Organisasi Terhadap 
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Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian apapun bentuknya pasti mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan objektif 

Untuk mengetahui dampak perubahan organisasi terhadap kinerja 

Disnakertrans serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans Kabupaten 

Magelang. 

2. Tujuan subjektif 

a. Untuk melengkapi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar 

sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan 

dan praktek di lapangan yang sangat berguna bagi penyusun. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Dapat memberikan gambaran mengenai dampak perubahan organisasi 

terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta unit 

Pelaksana Teknis Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Magelang sendiri maupun untuk masyarakat luas. 

2. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan  tentang permasalahan 

mengenai dampak perubahan organisasi terhadap kinerja Dinas Tenaga 
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Kerja dan Transmigrasi serta unit Pelaksana Teknis Dinas  Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Magelang . 

3. Sebagai bahan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan permasalahan  mengenai dampak perubahan organisasi 

terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta unit 

Pelaksana Teknis Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Magelang . 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

Teori merupakan serangkaian pernyataan yang berhubungan dan 

menjelaskan mengenai kelompok kejadian. Semakin banyak kejadian yang 

dapat dijelaskan semakin sedikit pula pernyataan, berarti teorinya semakin 

baik. 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori yang akan 

mendukung penelitian dan membantu merumuskan kerangka pemikiran. 

Dampak Perubahan Organisasi 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akhibat baik positip atau 

negatip. Sedangkan pengertian yang lain, dampak merupakan suatu 

perubahan yang terjadi sebagai akhibat suatu aktivitas yang bersifat 

alamiah, baik kimia, fisika, maupun biologi (Otto Sumarwoto, 1988 : 43), 

selanjutnya dampak juga diartikan baik secara positip maupun negatip 

sebagai setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akhibat adanya 
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aktivitas manusia ( F. Gunawan Suratmo, 1992 : 2 ). Sedangkan dampak 

juga dapat diartikan suatu perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai 

akhibat dari output kebijakan. 

Menurut Indrawijaya ( 1986: 232 ) bahwa “organisasi 

menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, baik perubahan yang terjadi 

karena dorongan dari dalam ( internal faktor ) maupun dorongan dari luar 

(faktor lingkungan ), dorongan dari dalam dapat timbul karena tuntutan 

perubahan sistem nilai dan norma kelompok, sedangkan dorongan dari 

luar dapat terjadi karena interaksi organisasi dengan lingkungan 

sekitarnya, baik pada waktu menerima masukan ( input) maupun pada saat 

memberikan keluaran(output). Disadari atau tidak perubahan perubahan 

selalu terjadi didalam setiap organisasi. Bila suatu organisasi memutuskan 

untuk mengadakan perubahan, maka harus ditentukan dahulu unsur atau 

komponen organisasi yang akan dirubah. 

Menurut S.P Siagian (1986: 207 ) mengatakan bahwa: 

Didalam menganalisa sasaran perubahan organisasi maka salah satu 
hal yang perlu diperhatikan adalah kaitan antara sasaran perubahan 
dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Hal ini disebabkan 
adanya kecenderungan semakin kompleksnya tujuan organisasi 
sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa tujuan organisasipun akan 
memerlukan perubahan-perubahan. Selanjutnya komponen organisasi 
yang dijadikan sasaran perubahan adalah: 
1. Struktur organisasi 
2. Prosedur kerja 
3. Hubungan kerja antar personel 
 

Dan dari ketiga variabel tersebut maka telah dirubah oleh 

Disnakertrans serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans sejalan dengan 

pelaksanaan perubahan organisasi tersebut yaitu perubahan struktur 
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organisasi saja. Selanjutnya komponen tersebut dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 

Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap 

cara orang melaksanakan tugasnya dalam organisasi baik itu organisasi 

swasta maupun pemerintah. 

Pengertian organisasi menurut Dydiet Hardjito (1997:5) yaitu : 

“Organisasi adalah kesatuan sosial yang di koordinasiakan secara 

sadar, yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat 

dicapai melalui tindakan individu secara terpisah.” 

Sedangkan menurut Chester I. Barnard (1938) Sutarto (2000:22) 

adalah : 

“Organization is a sistem of cooperative of two or more person 

something intangible and impersonal, largely a matter of 

relationship.”( Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-

aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak 

berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal 

hubungan-hubungan). 

Dari kedua pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa 

organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan pengertian struktur organisasi menurut Hani Handoko 

(1984) dalam Dydiet Hardjito (1997:26) yaitu : 
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“Struktur Organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal 

dengan nama organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan 

kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan 

diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun 

wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu 

organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, 

standardisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam 

pembuatan keputusan dan besaran satuan kerja.” 

Miles (1980) dalam Dydiet Hardjito (1997:25) juga 

mengungkapkan mengenai pengertian struktur organisasi adalah sebagai 

berikut : 

“Pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi 

dalam suatu perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi 

menspesifikasi pembagian kerja dan menunjukkan saling terkait, 

dalam beberapa hal yang menunjukkan tingkat-tingkat spesialisasi dari 

kegiatan kerja, di samping itu juga menunjukkan herarki dan 

kewenangan dan menunjukkan pula pada tata hubungan laporan.” 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur 

organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang 

di dalamnya terdapat penjabat, tugas, serta kewenangan yang masing-

masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Struktur 

organisasi akan nampak lebih jelas dan tegas apabila digambar dalam 

bagan organisasi. 
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Pengertian dari bagan organisasi itu sendiri menurut George R. 

Terry (1960) dalam Sutarto (2000:193) adalah : 

“Suatu bagan organisasi adalah suatu gambaran lukisan dari suatu 

struktur organisasi. Itu dianggap sebagai suatu gambar struktur yang 

menunjukkan satuan-satuan organisasi, hubungan-hubungan, saluran-

saluran wewenang yang sah.” 

Dengan adanya struktur organisasi yang digambarkan dalam bagan 

organisasi akan dapat mencapai tujuan dengan lancar karena antar satuan 

organisasi atau antar penjabat mempunyai tugas, wewenang , dan 

tanggungjawab masing-masing pada atasan secara jelas. Seberapa jauh 

struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi dapat 

dilihat dari indikator-indikator prosedur kerja, pembagian kerja dan beban 

kerja pegawai. 

 Penyusunan dan penetapan struktur organisasi yang dilakukan 

untuk menggambarkan bagaimana tipe organisasi yang digunakan, 

hirarkhi, kedudukan yang terdapat dalam organisasi, bagaimana tugas dan 

siapa yang bertanggungjawab serta kepada siapa harus melaporkan, 

adanya jaringan informasi atau alur kerja organisasi, adanya hubungan 

kerja baik vertikal maupun horisontal. Menurut Indrawijaya (1986:206) 

dalam pandangan situasional berpendapat bahwa “ Struktur organisasi 

harus mampu untuk selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan.” 

Pendekatan ini berorientasi pada kepedulian organisasi terhadap 

lingkungan sekitarnya. Berangkat dari pendekatan ini, maka perubahan 
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struktur organisasi yang diperlukan adalah perubahan dari berbagai aspek 

struktur organisasi yang ada menuju  kepada sesuatu kondisi struktur 

organisasi yang relevan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu 

penyusunan struktur organisasi didasarkan pula pada kebutuhan 

organisasi, disamping keinginan untuk menyesuaikan dengan lingkungan 

sekitarnya. Berbagai cara untuk menetapkan struktur organisasi yang baik 

dapat dilakukan, tetapi sejauhmana tuntutan lingkungan dapat selaras 

dengan tujuan organisasi  itulah yang sulit. 

 Di  dalam struktur organisasi berdasar sumber dari www.struktur 

organisasi jurusan.ppt.com, terdapat beberapa variabel diantaranya yaitu:  

a. Ukuran 

Ukuran semakin besar semakin kompleks, semakin impersonal, 

semakin lugas, semakin sulit diarahkan, semakin sulit dipadukan dan 

tidak ada yang tahu ukuran yang optimum. 

b. Rentang Kendali 

Jumlah orang yang langsung di bawah pengawasan dan 

tanggungjawab seorang penjabat atau pemimpin. Jumlah yang 

optimum adalah antara 6-10, kalau terlalu banyak tidak akan bisa 

diawasi dan disupervisi secara optimal. 

c. Jumlah Tingkatan Hirarkhi 

Kalau terlalu banyak bisa timbul kesulitan komunikasi vertikal. 

Sebaiknya tidak terlalu banyak dan memperhatikan efektivitas 

komunikasi. 
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d. Struktur Kewenangan  

Orang-orang yang mempunyai kewenagan membuat keputusan 

bagi organisasi. Siapa saja yang termasuk di dalamnya. Bila hanya satu 

orang bisa timbul kesulitan. Dan pendegelasian wewenang. 

e. Struktur Komunikasi 

Variabel yang terpenting. Dari puncak hirarkhi sampai paling 

bawah juga perlu diperhatikan struktur tugasnya sama dengan struktur 

peranan yaitu cara organisasi membagi-bagi tugas atau pekerjaan 

kepada anggota apakah pekerjaan terbagi habis, apakah semua anggota 

mendapat peranan, dan apakah hanya orang tertentu yang berperan. 

f. Struktur Status dan Prestis 

Yaitu apa yang diperoleh dari organisasi dengan pengorbanan yang 

diberikan, apakah prestis (gengsi) seseorang akan naik dengan menjadi 

anggota organisasi, apakah prestis terbagi secara merata, dan apakah 

organisasi memiliki jenjang status yang terbuka bagi semua anggota. 

g. Jarak Psikologis 

Antara orang yang dipuncak (pengambil keputusan) dan orang-

orang dibawah (yang melakukan pekerjaan). Komunikasi emosi antara 

orang-orang dalam hirarkhi.  Menunjukkan kemudahan komunikasi 

vertikal efektif atau tidak.  

T.Hani Handoko (1986:155) mengemukakan faktor-faktor utama 

yang menentukan perencanaan struktur organisasi adalah sebagai berikut:  
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1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Dia menyimpulkan bahwa 

struktur mengikuti strategi. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran 

wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun diantara para manajer 

dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi oleh strategi, sehingga 

bila strategi berubah maka struktur organisasi akan berubah. 

2. Teknologi yang akan digunakan, membedakan bentuk struktur 

organisasi . 

3. Anggota ( karyawan ) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. 

Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka 

untuk bekerjasama harus diperhitungkan untuk merancang struktur 

organisasi. 

4. Ukuran organisasi, besarnya organisasi secara keseluruhan maupun 

satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin 

besar suatu organisasi, maka struktur organisasinya akan semakin 

kompleks. 

Dalam pada itu salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

menganalisa perubahan organisasi adalah kaitan antara satu perubahan 

dengan perubahan yang lainnya. Sebab perubahan merupakan variabel 

pengaruh untuk perubahan yang lain. Oleh karena itu akan selalu terdapat 

interdependensi dan interrelasi yang nyata antara satu perubahan dengan 

perubahan yang lain meskipun korelasinya tidak dapat segera dilihat. 

Organisasi sebagai suatu sistem juga tidak dapat terlepas dari hal tersebut. 

Artinya perubahan dalam satu komponen dari sistem itu akan mengakibatkan 
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perubahan pada komponen yang lainnya. Dan proses penyesuaian diantara 

komponen dalam sistem tersebut akan berlangsung sampai terdapat 

keselarasan dalam sistemnya. 

Setiap organisasi yang mengadakan perubahan pada dasarnya 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional dari setiap dan semua 

orang di dalam organisasi sebagai keseluruhan, sehingga tujuan organisasi 

tersebut dapat terwujud. Menurut SP Siagian ( 1983: 206 ), perubahan 

organisasi diperlukan dengan berbagai pertimbangan seperti : 

1. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menampung akhibat 

daripada perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dan 

terjadi di luar organisasi. 

2. Meningkatkan peranan organisasi dalam turut menentukan arah 

perubahan yang mungkin terjadi. 

3. Melakukan penyesuian-penyesuain secara intern demi meningkatkan 

kemampuan  melakukan kedua hal tersebut di atas. 

4. Meningkatkan daya tahan organisasi, bukan saja untuk tetap mampu 

bertahan, akan tetapi juga untuk terus tumbuh dan berkembang. 

5. Mengendalikan suasana kerja sedemikian rupa sehingga para anggota 

organisasi merasa aman dan terjamin meskipun terjadi perubahan-

perubahan di dalam dan di luar organisasi. 

Dengan demikian perubahan organisasi dari waktu ke waktu akan 

selalu diperlukan, baik karena tekanan dari dalam maupun karena adanya 

kebutuhan untuk perubahan tersebut, untuk menampung dampak perubahan 
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di luar organisasi. Dan pada akhirnya tujuan perubahan organisasi memang 

diperlukan untuk mengembangkan kemampuan organisasi secara menyeluruh 

sehingga memudahkan atau mendukung organisasi mencapai tujuan. 

 Kinerja Disnakertrans 

a. Pengertian Kinerja 

 Pengertian kinerja atau performance oleh Rule dan Byars (1981) dalam 

Yeremias (1995:1) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau 

“the degree of accomplishment”. Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono 

(1999:2) performance atau kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Bernadin dan 

Russell (1993) dalam Gomes (1997:135) juga memberikan batasan mengenai 

performansi sebagai: “..the record of outcomes produced on specified. Jadi 

merupakan catatan outcomes yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan 

tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Dari pendapat-

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-

baiknya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai 

ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu 
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dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi 

selanjutnya. 

Harty dalam Yeremias (1995:1) mengemukakan bahwa dalam instansi 

pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai 

kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat 

pelaksana, memonitor para kontraktor, melakukan penyesuaian bugdet, 

mendorong pemerintah agar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang 

dilayani dan menentukan perbaikan dalam pelayan publik. 

Namun penilaian kinerja organisasi itu tidak selalu efektif karena 

hasilnya belum tentu menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Dalam 

penilaian ini dilakukan pengukuran indikator kinerja, sehingga dapat 

menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau 

tidak. Menurut Gomes (1997:136), kriteria performansi yang dapat diukur 

secara objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi tertentu yaitu 

meliputi : relevansi, reliability, dan discrimination. Adapun yang dimaksud 

relevansi di sini adalah menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria 

dengan tujuan performansi. Reliabilitas menunjukkan tingkat mana kriteria 

menghasilkan hasil yang konsisten. Dan diskriminasi mengukur tingkat mana 

suatu kriteria performansi bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam 

performansi. 

Selanjutnya Gomes (1997:137-142) membagi kriteria performansi 

menjadi beberapa tipe kriteria performansi, yaitu : 
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1) Penilaian performansi berdasarkan hasil (result based performance 

appraisal evaluation ) yaitu merumuskan performansi berdasarkan 

pencapaian tujuan organisasi atau hasil akhir. 

2) Penilaian performansi berdasarkan perilaku (behaviour based 

performance appraisal evaluation) yaitu mengukur sarana atau means 

pencapaian sasaran (goals) dan bukannya hasil akhir (end result). 

3) Penilaian performansi berdasarkan judgment (judment based 

performance appraisal evaluation) yaitu menilai performansi 

berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik ( quantity of work, quality 

of work, job knowledge, cooperation, initiative, reliability, interpersonal, 

competence, loyality, dependability, personal qualities) 

Timple Dale (1992:397-398) juga menjelaskan beberapa kriteria yang 

bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh suatu 

organisasi yaitu antara lain: 

1) Kategori buruk 

Kinerja dikatakan buruk apabila kinerja berada dibawah harapan dan 

sasaran minimum, seperti yang diperlihatkan dengan membandingkan 

hasil-hasil yang terbatas dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan serta 

upaya perbaikan hasil kerja diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

ketingkat yang cukup tinggi. 

2) Kategori Sedang 
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Disini karyawan memenuhi sebagian besar harapan kerja minimum yang 

ditentukan bagi individu tersebut. Mereka mengambil beberapa tindakan 

mandiri, tetapi biasanya bergantung pada pengawasan. 

3) Kategori Baik 

Disini kinerja memuaskan karena telah memenuhi persyaratan-

persyaratan esensial serta mencapai hasil yang dianggap beralasan dan 

dapat dicapai pada seorang karyawan dengan masa kerja ini pegalaman 

serta pelatihan masa lalu. Kinerja cukup bila membandingkan hasil-hasil 

yang dicapai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Umumnya 

pegawai karyawan dapat mengantisipasi masalah dan mencari bantuan 

dalam mengambil tindakan korektif.  

4) Kategori Sangat baik 

Kinerja berada diatas normal dan telah memperlihatkan kemampuan 

untuk mencapai hasil dalam banyak bidang melampaui yang dibutuhkan 

untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan.  

5) Kategori Sangat Baik Sekali 

Disini kinerja luar biasa disemua aspek. Prestasi dan hasil kerja sangat 

tinggi dan semua standar menunjukkan bahwa tingkat kinerja akan tetap 

tinggi selama beberapa waktu. Kinerja mendekati yang paling baik yang 

dapat diharapkan pada pekerjaan pada waktu ini, serta bisa menangani 

masalah yang paling sulit dengan bimbingan sekali-kali. 

Setelah mengetahui kriteria kinerja maka penilaian terhadap kinerja 

dapat dilakukan. Menurut H. Hadari Nawawi (2000:395-396), penilaian 
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terhadap kinerja secara sederhana berarti proses organisasi melakukan 

penilaian terhadap pegawai/karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Beberapa pengertian yang bersifat komprehensif antara lain:   

1) Penilaian kinerja merupakan usaha mengidentifikasikan, mengukur atau 

menilai dan mengelola pelaksanaan pekerjaan oleh para 

pegawai/karyawan. 

2) Penilaian kinerja adalah usaha untuk mengidentifikasikan dan menilai 

aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan 

organisasi non profit dalam mencapai tujuannya. 

3) Penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai untuk 

menetapkan seorang pegawai/karyawan sukses atau gagal dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan standart pekerjaan 

sebagai tolak ukurnya. 

 Sedangkan menurut Gary Dessler (1998:2), penilaian kinerja dapat 

didefinisikan sebagai “prosedur apa yang meliputi penerapan standar kinerja. 

Penilaian kinerja aktual dalam hubungannya dengan standar dan memberi 

umpan balik dengan tujuan memotivasi perbaiakan kinerja”. 

Untuk penilaian kinerja atau prestasi kerja karyawan saat ini dan yang 

telah lalu relatif terhadap standart kinerja, tujuannya  pengembangan 

(development), motivasi (motivation), perencanan SDM (Human Resource 

and Employment Planing), komunikasi ( Communication), keadilan 

(Fairness), validasi (Validation).( www:kopertis 4.or.id ) 
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Suyadi dalam bukunya “Kebijakan Kinerja Karyawan” (1999:138) 

menyebutkan bahwa dalam organisasi khususnya organisasi perusahaan 

terdapat tiga jenis kinerja yaitu : 

1) Kinerja Administrasi 

Kinerja Administrasi berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. 

Termasuk didalamnya tentang struktur administrasi yang mengatur 

hubungan otoritas (wewenang) tanggungjawab dari orang yang 

menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat 

dalam organisasi. 

2) Kinerja Operasional 

Kinerja operasional berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap 

sumberdaya yang digunakan perusahaan. 

3) Kinerja Strategik 

Kinerja strategik suatu perusahaan dievaluasi atas ketepatan 

perusahaan dalam memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi 

(penyesuaian) perusahaan bersangkutan atas lingkungan hidupnya 

dimana dia beroperasi. 

Sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi publik yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik maka Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu organisasi pemerintah 

yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi dan mempunyai fungsi melakukan 

perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, 
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menyelenggakan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberian pengizinan dan pelaksanaan 

pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan pembinaan 

terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan yang dimaksud. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut tentunya harus di dukung ketiga kinerja yang 

baik ( kinerja administarsi, kinerja operasional, kinerja strategik) dari 

Disnakertrans Kabupaten Magelang. 

b. Indikator Kinerja 

Untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan beberapa 

indikator kinerja. Cakupan dan cara mengukur kinerja sangat menentukan 

apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Indikator 

kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif  yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Ukuran kinerja itu tentunya harus merefleksi tujuan dan misi 

organisasi yang bersangkutan, sehingga berbeda satu dengan yang lainnya. 

Hal ini yang mengakibatkan kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi 

pelayanan publik, karena tujuan dari organisasi publik sering kali bukan 

hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Selain itu 

organisasi publik mempunyai stakeholder jauh lebih banyak dan kompleks 

ketimbang organisasi swasta, dimana mereka seringkali memiliki 

kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Dengan 
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demikian hal tersebut mengakibatkan ukuran kinerja organisasi publik dimata 

para stakeholder juga menjadi berbeda-beda. 

Sedangkan Selim dan Woodward dalam Yeremias (1995:4) 

mengemukakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara 

lain: workload demand, economy, efficiency, efectiveness, dan equity. Jadi 

dapat dikatakan bahwa beban kerja atau permintaan, ekonomi, efisiensi, 

efektivitas, dan keadilan dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur 

kinerja organisasi. 

Kinerja yang baik dicapai apabila output yang dihasilkan yaitu 

pelayanan yang dapat menimbulkan kepuasan pada pihak yang dilayani. 

Efektivitas di sini dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi publik, 

namun demikian hanya mencakup pada internal organisasi saja. Sedangkan 

untuk mengukur kinerja di dalamnya juga mencakup mengenai kepuasan 

masyarakat terhadap kinerja organisasi tersebut dengan menambahkan 

kualitas pelayanan sebagai indikator kinerja organisasi. 

Agus Dwiyanto (1995:1) mengemukakan bahwa pejabat birokrasi 

atasan sering kali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja dari 

organisasi publik, sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka 

menggunakan kualitas layanan sebagai ukuran kinerja. Untuk itu dalam 

melakukannya pun Agus Dwiyanto mengusulkan lima indikator untuk 

menilai kinerja organisasi publik yaitu produktivitas, kualitas layanan, 

responsivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. 
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Oleh karena itu isu mengenai kualitas pelayanan pun menjadi semakin 

penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik dalam hal ini 

sebagaimana telah dijelaskan oleh Agus Dwiyanto (1995:6) bahwa kualitas 

pelayanan itu seringkali membentuk image masyarakat yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat 

terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan 

demikian kualitas pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi 

publik. 

Dari berbagai indikator yang telah dikemukan diatas yang akan 

digunakan untuk mengukur kinerja Disnakertrans kabupaten Magelang  

tersebut adalah efektivitas dan kualitas pelayanan. Selanjutnya akan di 

jelaskan mengenai batas-batas indikator yang di pilih tersebut berikut ini. 

1) Efektivitas 

Efektivitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja organisasi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Konsep 

efektivitas menurut Gaertner dan Ramayana dalam Gomes (1997: 163 ) di 

jelaskan bahwa, “efektivitas dalam suatu organisasi bukan suatu benda, atau 

suatu tujuan atau suatu karakteristik dari output atau perilaku organisasi, 

tetapi cukup untuk suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan di antara 

jumlah yang relevan dari organisasi tersebut.” Selanjutnya dijelaskan bahwa 

efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu 

tujuan dalam suatu sistem, dan dalam hal ini di tentukan dengan suatu 

pandangan dapat memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri. 
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Efektivitas paling mudah dipahami bila dipandang dari sudut 

pencapaian tujuan optimal, yakni efektivitas organisasi dapat dipandang 

sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan 

sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasional yang layak 

dicapai (Steer,1985:5-6). 

Sementara itu Steer (1985:209-212) mengemukakan beberapa faktor 

yang berhubungan dengan efektivitas itu antara lain sebagai berikut  

a) Ciri Organisasi, struktur dan teknologi organisasi dapat 

mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas . 

b) Ciri lingkungan, lingkungan luar dan dalam organisasi juga telah 

dinyatakan berpengaruh terhadap efektivitas. 

c) Ciri pekerja, para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang 

paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam 

jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya 

tujuan organisasi. 

d) Kebijakan dan praktek manajemen, mekanisme ini meliputi penetapan 

tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan secara efisien, 

menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, 

dan pengambilan keputusan dan adaptasi serta inovasi organisasi. 

Berdasarkan uraian tentang konsep efektivitas diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya adalah suatu keberhasilan 

organisasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang benar dan tepat pada 
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waktu yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi 

yang telah ditetapkan. 

2) Kualitas Pelayanan 

Isu mengenai kualitas pelayanan semakin penting dalam menjalankan 

kinerja organisasi pelayanan publik karena masyarakat menginginkan 

pelayanan yang berkualitas. 

Kualitas itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:467) 

diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu atau derajat/taraf 

(kepandaian, kecakapan, mutu dan lain-lain). 

Kata “kualitas” mengandung banyak definisi dan makna, karena orang 

yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan. Oleh Goetsch dan Davis 

(1994,p.4 ) dalam  Fandy Tjiptono (2003:4) membuat definisi mengenai 

kualitas yang lebih luas cakupannya, definisi tersebut adalah :kualitas 

merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  

Keragaman tentang definisi “kualitas” disebabkan oleh banyaknya 

kriteria yang dimiliki oleh kualitas dan sangat bergantung pada konteksnya. 

Upaya mendefinisikan kualitas dalam suatu organisasi jasa atau pelayanan 

bukanlah hal yang mudah, karena setiap perusahaan mendefinisikan kualitas 

berdasarkan tujuan, harapan, budaya dan pelanggannya masing-masing, 

sehingga definisi kualitas sendiri berbeda-beda antara satu dengan yang 

lainnya. 
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Pada kenyataannya tidak jarang sebuah organisasi mengkombinasikan 

aspek-aspek terbaik dari definisi yang ada kemudian merumuskannya sesuai 

dengan tujuan organisasinya. Banyak pakar dan organisasi yang mencoba 

mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. 

Menurut Fandy Tjiptono (2003 : 3) beberapa definisi kualitas tersebut adalah: 

 a) Melakukan pekerjaan dengan standar yang diharapkan pelanggan 

(Performance to the standard expected by customers )

b) Memberikan kepada pelangan barang-barang dan pelayanan yang pasti 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka ( Providing our costumers 

with product and service that consitenly meet their needs and 

expectations )

c) Melakukan pekerjaan yang benar pada saat pertama, selalu berusaha 

untuk perbaikan dan selalu memuaskan pelanggan ( Doing the thing right 

the first time, always strifing for improvement, and always satisfying the 

customers )

d) Selalu memberikan barang bagus yang dapat dipercaya pelanggan.  

(Continous good product which a costumers can trust)

Sedangkan Olsen dan Wykoff (1978) dalam Zulian Yamit (2001:22) 

mendefinisikan kualitas jasa pelayanan secara umum dapat dilihat dari 

perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja kualitas pelayanan. 

Selanjutnya Fandy Tjiptono (2003 : 3) mengemukakan walaupun tidak 

ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari definisi-
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definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan, yaitu mengandung elemen-

elemen sebagai berikut: 

- Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

- Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan 

- Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Sementara Olsen dan Wykoff (1978) dalam Zulian Yamit (2001:22) 

mendefinisikan jasa pelayanan sebagai sekelompok manfaat yang berdaya 

guna baik secara eksplisit maupun implisit atas kemudahan untuk 

mendapatkan barang maupun jasa pelayanan. 

Moenir (2000:41-44) menjelaskan bahwa wujud pelayanan yang 

didambakan oleh pengguna jasa itu harus mencakup antara lain: 

a) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat. 

b) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian 

lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik 

dengan alasan untuk organisasi/perusahaan atau alasan untuk 

kesejahteraan. 

c) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 

d) Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan suatu 

masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga 

orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan diharapkan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena 

tidak ada gunanya menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas bila tidak 

dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. 

Akan tetapi ukuran kepuasan itu sangat sulit untuk didefinisikan seperti 

yang dikutip dari Fandy Tdiptono (2003:102) sebagai berikut: 

“Kepuasan pelanggan sendiri tidak mudah didefinisikan, ada beberapa 

macam pengertian yang diberikan oleh para pakar. Day (dalam Tse dan 

Wilton, 1998:204) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja sebelumnya) dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya, Wilkie 

(1990:662) mendefinisikan sebagai suatu tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa”. 

Zeithaml, Berry dan Parasuman (1985) dalam Fandy Tdiptono (2003 

:27-28) merinci kriteria penentu kualitas jasa pelayanan menjadi lima kriteria 

yaitu: 

a) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 

b) Kehandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

dengan segera dan memuaskan. 
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c) Daya tanggap (responsiviness) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

d) Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko 

atau keraguan. 

e) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Namun dalam mendapatkan pelayanan kadang kurang sesuai dengan 

yang diharapkan. H.A.S. Moenir (2000:40-41) menyebutkan berbagai macam 

penyebab tidak memadainya suatu pelayanan yang diberikan tersebut 

diantaranya adalah: 

a) Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

b) Sistem, prosedur dan metode kerja tidak memadai. 

c) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi. 

d) Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

e) Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. 

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik tidaknya suatu 

pelayanan. Pengaruh disini bisa bersifat positif jika adanya faktor tersebut 

dapat semakin meningkatkan kualitas layanan dan sebaliknya bisa pula 

menghambat atau menjadi tantangan jika faktor tersebut tidak mendukung. 
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Selanjutnya H.A.S. Moenir (2000:888-123) menyebutkan faktor-faktor 

tersebut adalah: 

1. Kesadaran  

Kesadaran didefinisikan sebagai “suatu proses berfikir melalui 

metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga 

menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketepatan hati, dan 

keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan 

dan tindakan yang akan dilakukan kemudian.” Dari pengertian 

tersebut maka kesadaran merupakan hasil suatu proses yang kadang 

memerlukan waktu cukup lama untuk menumbuhkannya, dalam 

kondisi yang tenang atau tidak dalam keadaan emosi. 

2. Aturan  

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan 

perbuatan orang. Maka manusia itu bisa menjadi subyek atau obyek 

aturan. Manusia sebagai subyek aturan dapat berdasarkan 

pertimbangan kewenangan, pengetahuan dan pengalaman, 

kemampuan bahasa, pemahaman oleh pelaksanaan dan kedisiplinan. 

3. Organisasi 

Organisasi pelayanan adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik 

dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan 

dalam mutu dan kelancaran pelayanan. Didalam organisasi terdapat 

sistem, prosedur dan metode yang berfungsi sebagai tata cara kerja 
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agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil 

dengan baik.  

4. Pendapatan 

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas 

tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau 

organisasi baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. 

5. Kemampuan dan Ketrampilan 

Kemampuan merupakan sesuatu yang perlu dikuasai dalam 

manajemen organisasi. Robert R. Katz menyebutkan ada tiga jenis 

kemampuan dasar yang dimiliki orang-orang dalam organisasi agar 

bisa berdaya guna dan berhasil, yaitu: kemampuan tehnik (technicall 

Skill), kemampuan bersifat manusiawi (human skill) dan kemampuan 

membuat konsepsi (conceptual skill). Adanya kemampuan tersebut 

perlu didukung ketrampilan yang  memadai, sehingga pelaksanaan 

tugas atau pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan adalah dengan 

sarana diklat, training atau pelatihan maupun belajar dari pengalaman 

yang sudah ada. 

6. Sarana Pelayanan 

Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja 

dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama, alat pembantu 

atau penunjang pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial 
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dalam rangka memenuhi kepentingan orang-orang yang berhubungan 

dengan organisasi tersebut. 

Berdasarkan konsep-konsep mengenai kualitas dan pelayanan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk dan jasa pelayanan, manusia, 

proses, lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

memenuhi keinginan para pelanggan. Dari definisi tersebut jelas tersurat 

bahwa kualitas layanan sangat berkaitan dengan obyek, yakni manusia. 

Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan ditekankan pada tingkat kepuasan 

dari masyarakat terhadap pelayanan Disnakertrans yang ditentukan dari tolok 

ukur kualitas pelayanan itu sendiri. Tolok ukur kualitas pelayanan tersebut 

dapat dilihat dari mekanisme dan prosedur pelayanan, kemampuan pegawai 

dalam memberikan pelayanan, responsivitas yaitu daya tanggap dalam 

menanggapi segala keluhan dan kebutuhan masyarakat, dan sarana penunjang 

pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain 

yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan tugas 

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi.  

F. Kerangka Pikir 

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaran pemerintah dari 

pola sentralisasi menjadi  pola desentralisasi, ditandai dengan dikeluarkan 

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan istilah 

pemberian otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut  pemberian 
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otonomi daerah memungkin daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

secara lebih luas, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai 

wujud dari pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan. Salah satunya 

pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang 

merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang telah diamanatkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 yang berisi tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah. 

Pengaturan kelembangan Disnakertrans serta  Unit Pelaksana Teknis 

Disnakertrans ini didasarkan pada evaluasi terhadap penyelenggaran 

kewenangan kabupaten dibidang ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan 

transmigrasi yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrsai serta Kantor Pelatihan Kerja. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja  

dan Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans tersebut diikuti 

dengan dikelurkannya Perda No. 30 Tahun 2004, sebagai pengganti Perda 

No. 26 Tahun 2001. Dengan penetapan ini secara otomatis mengubah segala 

sesuatu yang ada dalam tubuh kantor tersebut. Perubahan ini dapat bisa 

dalam visi misi, kondisi SDM, perubahan budaya organisasi dan lain-lain. 

Tapi dalam prakteknya didalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 

Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans yang berubah pada struktur 

organisasinya. Perubahan pada struktur organisasi tersebut berdampak 

terhadap kinerja Disnakertrans serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans. 
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Perubahan tersebut dapat dilihat dalam prakteknya baik sebelum maupun 

sesudah terjadi perubahan. 

Dengan perubahan tersebut diharapkan kinerja Disnakertrans serta Unit 

Pelaksana Teknis Disnakertrans dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan 

kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari pembentukan Disnakertrans 

serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans yaitu akan lebih meningkatkan 

daya guna dan hasil guna serta lebih menigkatkan mutu pelayanan 

penyelenggaran kewenangan desentralisasi bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi di wilayah Kabupaten Magelang.  

Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gb.1. Kerangka Pikir 

 

Latar belakang PP 
No. 8 thn 2003 

Perda No.30 thn 2004 
Perubahan Kantor Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dan Pelatihan 

Kerja menjadi Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Serta 

Unit Pelaksana Teknis 
Disnakertrans 

Sasaran 
dan tujuan 

Perubahan pada 
struktur organisasi 

Dampak pada kinerja 
organisasi 

Feedback sesudah 
dan sebelum 
perubahan 
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G. M etode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans Kabupaten 

Magelang dengan pertimbangan bahwa pembentukan Dinas Tenaga Kerja 

serta Unit Pelaksana Teknis Disnakertrans merupakan tindaklanjut dari 

ketentuan yang diamatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan 

kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Unit Peksana 

Teknis Disnakertrans ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap 

penyelenggaran kewenagan kabupaten di bidang ketenagakerjaan, 

pelatihan kerja dan transmigrasi yang selama ini diselenggarakan oleh 

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor Pelatihan Kerja. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif  kualitatif dengan bentuk atau rancangan studi kasus 

tunggal, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki pada satu kasus ( satu tempat ). 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara 

mendalam tentang dampak perubahan organisasi terhadap kinerja dinas 

tenaga kerja dan transmigrasi serta unit pelaksana teknis dinas tenaga kerja 

dan transmigrasi Kabupaten Magelang. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu 

responden yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji dalam 

penelitian. Untuk mendapatkan data primer maka penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara dan observasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti 

catatan statistik, monografi, laporan kerja, dokumen-dokumen, buku-

buku referensi yang berkaitan, dan sumber-sumber lainnya. Untuk 

mendapatkan data sekunder maka digunakan teknik dokumentasi.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu pengumpulan data melalui 

tanya jawab dengan responden atau penjabat dengan mengunakan 

pedoman wawancara. Kemudian jawaban yang diperoleh akan menjadi 

bahan untuk melengkapi data yang diperoleh dengan teknik lain 

b. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk 

melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang 

berlangsung. Observasi yang dilakukan adalah observasi non 
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partisipatif yang artinya adalah bahwa peneliti tidak terlibat secara 

langsung. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui pencatatan  dokumen-

dokumen, arsip, formulir, dan lain-lain. Teknik ini dipakai untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

diambil dari beberapa sumber untuk mendapatkan data-data sekunder.  

5. Teknik Penarikan Sampel  

 Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif maka penarikan 

sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Dengan teknik ini 

peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui informasi 

dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 

data yang mantap ( H. Sutopo, 2002:56). Oleh karena itu dalam mencari 

informasi didasarkan pada orang-orang yang di anggap tepat yaitu mereka 

yang mengetahui  seluk beluk mengenai ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian. Dalam penelitian tentang dampak perubahan organisasi 

dinas tenaga kerja dan transmigrasi serta unit pelaksana teknis dinas 

tenaga kerja dan trasmigrasi Kabupaten Magelang yang akan menjadi 

informan antara lain adalah bagian Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Sub 

Bagian Keuangan dan Kepegawaian, publik pengguna jasa pelayanan yang 

mengetahui masalah tersebut. 
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6. Teknik Analisa Data 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktip dimana model ini  mempunyai 3 komponen analisis, 

yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi 

yang berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai suatu 

siklus. Dalam proses analisis terdapat 3 komponen yang saling terkait serta 

menentukan hasil akhir analisis, 3 komponene tersebut adalah :  

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 

penelitian dapat dilakukan.  

b. Sajian data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi deskriptip 

dalam bentuk narasi, kalimat, matriks, gambar atau skema, tabel 

maupun grafik yang disusun secara logis dan sistematis sehingga 

mudah dilihat, dibaca dan dipahami yang mempermudah melakukan 

penarikan kesimpulan.  

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami arti dari 

berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh 

setelah proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan 

benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan simpulan 
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pada verifikasi. Pada dasarnya makna data perlu diuji validitasnya 

supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya ( 

H.B Sutopo, 2002: 93 ). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

model analisis interaktif yaitu: reduksi data, sajian data serta penarikan 

simpulan dan verifikasi berjalan bersama pada waktu kegiatan 

pengumpulan  data sebagai suatu siklus yang berlangsung sampai akhir 

penelitian. 

 

Gambar 1.2 Model Analisis Interaktif,( HB. Sutopo,2002:96 ) 

 

7. Validitas data 

Untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian ini digunakan 

teknis triangulasi data ( triangulasi sumber ). Teknis triangulasi ini 

memanfaatkan jenis sumber data yang sama atau sejenis akan lebih 

mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda 

yaitu dengan menggunakan beberapa informasi yang berbeda, yaitu 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Simpulan/Verifikasi 
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melalui wawancara, observasi dan penggunaan dokumen atau arsip, 

sehingga data yang sejenis  bisa teruji kemantapan dan kebenarannya.  
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