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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Sejak tahun 2003, penyakit Avian Influenza atau yang lebih dikenal 

dengan Penyakit Flu Burung telah masuk ke Indonesia, dimana sebelumnya 

penyakit ini tidak pernah diketemukan di Indonesia. Penyakit ini menyerang pada 

hewan unggas. Penyakit Avian Influenza terbagi atas HPAI dan LPAl. HPAI 

adalah Highly Pathogenic Avian Influenza, dimana bisa menyebabkan kematian 

unggas 100% dari populasi yang ada, sehingga berdampak kerugian ekonomi 

yang sangat besar bagi peternak. Sedangkan LPAI adalah Low Pathogenic Avian 

Influenza dimana dampak kematian dan kerugian tidak sebesar HPAI. 

Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) merupakan ancaman, baik bagi 

Negara Indonesia maupun dunia. Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia 

telah merumuskan rencana strategis nasional untuk mengendalikan wabah HPAI. 

Rencana ini didasarkan pada rekomendasi badan dunia Food Agriculture 

Organization (FAO) dan Office International des Epizooties (OIE). 

Wabah HPAI yang terjadi sekarang ini telah membawa dampak yang 

signifikan terhadap populasi unggas dan ekonomi di Indonesia. Sejak Agustus 

2003 sampai saat ini sebanyak 32 (kumulatif) provinsi dari 34 provinsi di 

Indonesia telah dilaporkan tertular HPAI. Hal ini memberi dampak pada ekonomi 

dan ketahanan pangan. Sebagai tambahan, virus Avian influenza memiliki 

kemampuan penularan lintas spesies dan bahkan ke manusia. Keberadaan virus 

Avian influenza potensial untuk mendorong terjadinya pandemi Avian Influenza 
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pada manusia.  

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, telah terjadi kasus flu burung 

pada manusia. Dimana dari 199 kasus confirm flu burung pada manusia, 166 

orang meninggal (Case Fatality Rate-nya 83%). Dan informasi tentang kejadian 

penyakit Flu Burung pada manusia dapat dilihat pada gambar 1.1.  

 

Gambar. 1.1. Kasus Flu Burung pada Manusia di Indonesia dari tahun 2005 – 2016 

Sumber: URC-PHMS, DIRKESWAN, Kementerian Pertanian  

Pada gambar 1.2 dapat terlihat penyebaran penyakit HPAI di Indonesia 

dan di dunia, sebagai informasi penyebaran penyakit Flu Burung yang sudah 

menyebar. 
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Gambar 1.2. Peta Penyebaran Flu Burung di Indonesia dan dunia  

Sumber: URC-PHMS DIRKESWAN, Kementerian Pertanian 

Pelayanan Veteriner (kesehatan hewan) memainkan peranan kunci dalam 

deteksi, diagnosis, dan pengendalian HPAI. Akan tetapi untuk dapat merespon 

penyakit secara efektif diperlukan manusia sebagai pelaksana, tenaga atau petugas 

yang sudah terlatih dan mempunyai kemampuan teknis dalam pencarian penyakit 

HPAI tersebut.” Pihak Kementrian Pertanian RI bekerjasama dengan FAO-

ECTAD (Food and Agricultural Organization – Emergency Transboundary  

Centre for Animal Disease) Indonesia berupaya memperkuat kapasitas individu-

individu yang bertanggungjawab atas kesehatan hewan dengan memberikan 

pelatihan bagi para petugas kesehatan hewan yang bertanggungjawab atas 

kesehatan hewan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota.  

Sampai dengan saat ini dapat kita lihat bersama pada gambar 1.3.  

bagaimana penyebaran penyakit Flu Burung di Indonesia, yang secara 

keseluruhan hampir menyerang seluruh wilayah Negara Indonesia yang terdapat 

dalam Laporan Tahunan FAO (2012)  
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Gambar 1.3. Peta Penyebaran Penyakit Flu Burung di Indonesia 

Sumber: FAO (Food and Agricultural Organization) 

 

Pada awal penanggulangan wabah HPAI diaplikasikan dalam bentuk 

kegitan surveillans menggunakan metode epidemiologi partisipatif. Surveillans 

epidemiologi partisipatif terdiri dari kegiatan pelacakan (oleh petugas PDS/ 

Participatory Disease Surveillance) dan kegiatan respon (petugas PDR/ 

Participatory Disease Response) di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan yang 

terkemas dalam PDS/PDR ini berbasis kemasyarakatan yaitu selalu melibatkan 

masyarakat baik dalam pelacakan ataupun pengendalian penyakit HPAI. Kegiatan 

ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi surveillans HPAI di Indonesia 

dimana sistem pelaporan dan deteksi dini penyakit dapat dilaksanakan secara 

cepat dan pelaksanaan respon juga dapat dilakukan secara cepat. Di masyarakat 

sebutan HPAI lebih dikenal dengan penyakit Flu Burung. Untuk itu kedepannya 

akan disebutkan Flu Burung. 

Pada tahun 2008 petugas PDS dan PDR dirubah dan digabung menjadi 

Petugas PDSR (.Participatory Disease Surveillance and Response). Kepada para 

petugas PDSR diberikan pelatihan bagaimana untuk mencari informasi penyakit 

di lapangan dan pengetahuan teknis tentang penyakit pada Unggas, khususnya 
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penyakit Flu Burung, bagaimana cara mendiagnosa dan memastikan bahwa itu 

penyakit Flu Burung pada unggas peliharaan dan bagaimana tindakan yang tepat 

yang harus diambil agar dapat mencegah penularan dan pengendalian terhadap 

penyakit. Petugas PDSR yang terpilih dan dilatih adalah dokter hewan, mantri 

hewan, petugas kesehatan Hewan dan para pegawai yang membidangi fungsi 

kesehatan hewan di Dinas provinsi, kabupaten dan kota setempat dan lulus dalam 

mengikuti pelatihan yang diberikan. 

Metoda pelatihan yang diberikan kepada para petugas PDSR adalah 

metoda pelatihan partisipatif. Metoda ini yang diberikan karena para petugas 

PDSR adalah para petugas kesehatan hewan di masing-masing Dinas Peternakan 

Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang sudah memiliki banyak pengalaman 

didalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan yang terjadi diwilayah 

kerja mereka. Mengingat akan hal itu, pelatihan yang diberikan adalah pelatihan 

dengan metoda partisipatif dimana memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

para peserta terlibat secara aktif didalam mengikuti pelatihan PDSR ini. 

Pelatihan partisipatif yang diberikan kepada petugas kesehatan hewan 

adalah berjenjang, dimana mereka mendapatkan terlebih dahulu pelatihan PDSR 

Intro I dan II, dilanjutkan Pendidikan Lanjutan (Continuing Education) A dan B 

dan yang terakhir adalah Pelatihan PDSR V3. Setelah para petugas kesehatan 

hewan ini mendapatkan pelatihan PDSR Intro I dan II, mereka menjadi petugas 

PDSR diwilayah kerja mereka yaitu provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.  

Sebelum adanya petugas PDSR ini, laporan dari masyarakat hanya sedikit 

yang masuk, akan tetapi sejak adanya petugas PDSR ini laporan dari masyarakat 

menjadi banyak yang masuk dan para petugas PDSR ini langsung menindaklanjuti 
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laporan dari masyarakat tersebut dan melakukan penanggulangan penyakit sesuai 

dengan SOP yang berlaku. Dari gambar 1.3. kita melihat gambaran bahwa seluruh 

wilayah Indonesia sudah terserang penyakit Flu Burung, kecuali provinsi Maluku 

dan Maluku Utara yang disebut bebas historis karena belum pernah ada laporan 

yang masuk. Dan pada gambar 1.4. dapat terlihat gambaran kejadian penyakit Flu 

Burung pada hewan unggas di Indonesia sejak tahun 2007 sampai tahun 2016. 

Dapat terlihat, bahwa grafik yang menunjukkan penurunan jumlah kasus kejadian 

menurun kasus Flu Burung. 

 

 
Gambar. 1.4.  Kejadian penyakit Flu Burung pada Unggas di Indonesia dari tahun 2007 – Maret 

2016 

Sumber: URC PHMS DIRKESWAN, Kementerian Pertanian 

 

Sampai dengan akhir tahun 2015, petugas PDSR yang terlatih di 32 

provinsi ini adalah sebanyak 2864 dan sekarang nama petugas PDSR ini disebut 

Petugas Pelayanan Veteriner. Petugas Pelayanan Veteriner atau disingkat PPV 

setelah mendapatkan pelatihan PDSR dianggap mampu untuk menanggulangi 

penyakit hewan yang banyak terjadi dilapangan. Karena kemampuan mereka 
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untuk melacak dan merespon penyakit flu burung, saat ini mereka juga ikut untuk 

membantu penanggulangan penyakit hewan menular lainnya. Berdasarkan gambar 

1.3. diatas, terlihat adanya penurunan kasus penyakit flu burung dari laporan yang 

didapat dari Kementrian Pertanian. Secara keseluruhan dengan adanya 2864 

petugas PDSR yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia, akan tetapi kasus 

kejadian penyakit flu burung masih terdeteksi sampai pada tahun 2016. 

Sedangkan Kementrian pertanian sudah menetapkan target Indonesia bebas 

penyakit Flu Burung di tahun 2020. 

Setelah mendapatkan pelatihan partisipatif diharapkan dapat memotivasi 

petugas dan meningkatkan kinerja petugas kesehatan agar dapat menunjang 

komitmen organisasi bersama di lapangan dalam upaya pengendalian penyakit 

hewan, khususnya Flu Burung. Motivasi sendiri adalah merupakan salah satu 

unsur penting untuk meraih keberhasilan dalam kerja menurut Tobing dan 

Napitupulu (2011:44). Motivasi dibutuhkan karyawan agar dapat mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik. Motivasi yang didukung dengan strategi yang baik 

akan mendorong petugas untuk bekerja dengan lebih optimal, seteliti mungkin, 

memperhatikan setiap detail pekerjaannya, terlebih mengikuti SOP dengan 

seharusnya karena berhubungan dengan pengendalian penyakit. 

Diharapkan setelah petugas diberikan pelatihan ini, tidak hanya 

meningkatkan motivasi petugas, akan tetapi kinerja dari petugas pun diharapkan 

meningkat. Setelah mendapatkan ilmu penanganan penyakit flu burung ini 

diharapkan kinerja para petugas kesehatan hewan dilapangan lebih baik lagi. 

Karena menurut Simamora (2002:423), kinerja merupakan suatu ungkapan 

kemampuan yang didasari oleh pengetahuan. Kinerja juga disebut prestasi kerja 
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yang merupakan perwujudan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sedangkan komitmen organisasi yang merupakan tingkat kesadaran karyawan 

untuk menjadikan perusahaan sebagai bagian dari jati dirinya dan kesediaan 

karyawan tersebut untuk berusaha maju atas nama perusahaan akan dapat 

ditingkatkan apabila petugas termotivasi dan memiliki kinerja yang baik. 

Penelitian dilakukan pada petugas kesehatan hewan di Dinas XYZ 

kabupaten Bandung Barat, yang memiliki petugas kesehatan hewan yang sudah 

diberikan pelatihan partisipatif secara berjenjang. Kabupaten Bandung Barat yang 

terpilih dari kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat karena masih ditemukan kasus 

flu burung sampai dengan tahun 2016. Dan dari hasil pengamatan peneliti dan 

melihat laporan penanganan kasus penyakit Flu Burung di wilayah kerja Bandung 

Barat, sampai dengan tahun 2016.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Beberapa hal ini yang dijabarkan diatas, terlebih informasi penurunan 

jumlah kasus kejadian penyakit Flu Burung pada unggas peternakan dari tahun ke 

tahun, target Indonesia bebas Flu Burung tahun 2020, banyaknya petugas 

kesehatan hewan yang dilatih, terlebih khusus ada 30 petugas kesehatan hewan di 

Kabupaten Bandung Barat yang telah dilatih, membuat penulis ingin mencari tahu 

faktor-faktor apa yang mempengaruhi petugas kesehatan hewan dalam 

melaksanakan tugasnya di lapangan dalam mengendalikan penyakit, dalam hal ini 

pengendalian penyakit Flu Burung. Apakah petugas merasa termotivasi setelah 

mendapatkan pelatihan partisipatif? Apakah petugas memiliki keinginan untuk 

meningkatkan prestasi kerja mereka dalam upaya pengendalian penyakit flu 

burung di wilayah kerja mereka? Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut 
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apakah ada pengaruh dari pelatihan partisipatif terhadap motivasi dan kinerja 

petugas kesehatan hewan terhadap komitmen organisasi dimana mereka berkarya.  

Penelitian dilakukan kepada petugas-petugas kesehatan hewan yang ada di 

kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat. Petugas kesehatan hewan yang 

sudah dilatih dengan pelatihan PDSR adalah sebanyak tiga puluh orang pegawai 

Dinas XYZ. Dan bidang kesehatan Hewan yang menangani penyakit hewan 

adalah adalah tiga puluh dua orang, terdiri dari  lima belas orang PPL atau 

Petugas Penyuluh Lapangan dan tujuh belas orang yang bekerja di Dinas dan 

PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan). Adapun yang sudah dilatih PDSR 

secara berjenjang adalah tiga puluh orang. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini dibatasi pada pelatihan partisipatif, motivasi dan kinerja petugas 

serta komitmen organisasi. 

1.4. Rumusan Masalah  

 Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh pelatihan partisipatif, 

motivasi dan kinerja petugas terhadap komitmen organisasi Dinas XYZ. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah ada pengaruh pemberian pelatihan partisipatif terhadap motivasi 

para petugas kesehatan hewan? 

2) Apakah ada pengaruh setelah mendapatkan pelatihan partisipatif terhadap 

kinerja petugas?  
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3) Apakah ada pengaruh setelah mendapatkan pelatihan partisipatif terhadap 

komitmen organisasi? 

4) Apakah ada pengaruh motivasi kerja petugas terhadap komitmen organisasi?  

5)  Apakah  ada pengaruh kinerja petugas terhadap komitmen organisasi?  

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa pengaruh pemberian pelatihan partisipatif terhadap 

motivasi para petugas kesehatan hewan? 

2. Menganalisa pengaruh setelah mendapatkan pelatihan partisipatif 

terhadap kinerja petugas?  

3. Menganalisa pengaruh setelah mendapatkan pelatihan partisipatif 

terhadap komitmen organisasi? 

4. Menganalisa pengaruh motivasi kerja petugas terhadap komitmen 

organisasi?  

5.  Menganalisa pengaruh kinerja petugas terhadap komitmen organisasi? 

 1.6.  Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis untuk pengembangan 

organisasi kedinasan. 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritisnya adalah menambah literature untuk mengembangkan 

ilmu manajemen pendidikan, khususnya tentang pengaruh pemberian pelatihan 

partisipatif terhadap motivasi dan kinerja petugas dalam mendukung komitmen 



11 
 

organisasi Dinas XYZ.. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, dimana dengan mengetahui kinerja dan motivasi petugas setelah 

mendapatkan pelatihan partisipatif terhadap komitmen organisasi kedinasan, dinas 

dapat membuat sistem yang terukur untuk meningkatkan motivasi dan kinerja 

para pekerja di Dinas. Selain itu, Organisasi Dinas dapat merancang suatu 

pelatihan atau pendidikan berjenjang kepada seluruh petugas Dinas untuk 

membantu para pengambil kebijakan di Dinas dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan Dinas tersebut.  

 

1.7.   Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan susunannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Di dalam bab satu penulis akan memaparkan tentang latar belakang 

penelitian, batasan masalah, identifikasi masalah, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II   Landasan Teori 

Menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan untuk menunjang 

penelitian ini dan berfungsi sebagai pengarah dan menjelaskan 
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tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian 

ini secara teoritik. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan dilakukan. 

Membahas tentang populasi dan sampel, metoda uji yang akan 

dilakukan, instrument penelitian, dan uji-uji yang akan dilakukan 

untuk memecahkan masalah penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Menjelaskan tentang data hasil penelitian yang diteliti. Data 

tersebut dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan kepada 

responden, kemudian diuji dan dianalisa menggunakan metoda-

metoda uji yang dijabarkan di bab sebelumnya dan kemudian 

dibahas untuk nantinya dapat diambil kesimpulan dari hasil data 

yang diperoleh. 

BAB V Kesimpulan, Implikasi, Dan Saran 

Yang dibahas adalah kesimpulan yang sudah didapat dari 

data dan analisanya, yang telah dibahas di bab sebelumnya. Dalam 

bab ini juga peneliti mengungkapkan keterbatasan dari penelitian 

yang dilakukan dan akhirnya memberikan saran-saran yang baik 

dalam peningkatan komitmen organisasi dalam upaya 

pengendalian penyakit, khususnya Flu Burung di wilayah kerja 

masing-masing.  




