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ABSTRACT 
Abstract 

THE EMPLOYEE BEHAVIOR IN  SERVING THE BUILDING PERMIT AND LICENCE IN 
BANDUNG CITY INTEGRATED SERVICE  BOARD 

 
The purpose of the study is to find out  the problem of employee behavior in 

serving building permission and lisence in Bandung City .The behavior aspect is very 

important  as a part of the public service process. Customer will judge the public 

service quality by how he or she being treated by the public service  employees 

attitude.  

 

The institution who responsible in such service is  the Board of Integrated 

Service System on Building Permits and Lisence Bandung City. 

For the shake of the  scientific development , it is hoped  that the new model of 

the public server behavior concept will be discovered.  

The  working hypothesis in the study is: "The behavior of employees in the 

building permits and ilsence will be formulated by the aspects of individual, 

organizational, and psychological." The hypothesis is built , based on  theory of   

Gibson, who claimed that the behavior of employees established under inidividu 

aspects, psychological and organizational. The research method used in the study is 

a qualitative descriptive methods, and the data collection method  is done by 

observation, in-depth interviews, and  documentation study 

The results of the study shows that the behavior of employees of the Building 

Permits and Lisence Bandung City Board has not satisfied the customer yet. There 

are several reasons of the gap such as: 

Lack of the ability, especially the  technical competence, lack of the mentally 

model of excellence service paradigm, gap between the self interest and 

organizational interrest, lack of leader supervision . The employees  violate the work 

ethic, attitude and work too bureaucratic. They are very arrogant, they feel that the 

transparency. 

 

Keywords: Employee Behavior, Individual, psychological, organizational, public 

service.  

 

A. PENDAHULUAN 
Sejalan dengan semakin 

berkembangnya kehidupan demokrasi di 
Indonesia, maka wacana tentang 
pelayanan publik  (public service) 
semakin mengemuka dan menjadi isu 
strategis. Meningkatnya kebutuhan dan 
tuntutan masyarakat akan pelayanan 
publik yang berkualitas tidak dapat 
dihindari, karena pelayanan publik 
merupakan hak mendasar setiap warga 

negara yang harus dipenuhi oleh negara. 
Pelayanan publik merupakan salah satu 
dari bagian pemenuhan kesejahteraan 
masyarakat, maka secara otomatis 
menjadi bagian dalam pemenuhan hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya warga 
negara.Hal ini dilakukan karena 
pelayanan publik merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kewajiban 
negara untuk mensejahterakan 
rakyatnya. 
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Pemerintah Kota Bandung sebagai 

penyelenggara pemerintahan di daerah 
berusaha untuk memberikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya kepada masyarakat 
Kota Bandung dalam berbagai aspek 
yang menyangkut kepentingan 
publik.Salah satu aspek pelayanan yang 
diberikan adalah pelayanan administrasi 
perizinan.Tugas penyelenggaraan 
pelayanan administrasi perizinan 
tersebut dilakukan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 
Bandung.Peningkatan kualitas pelayanan 
publik merupakan wujud tanggung 
jawab moral Pemerintah Kota Bandung 
untuk memelihara kepercayaan yang 
telah diberikan oleh masyarakat.Oleh 
karena itu, masyarakat berhak menerima 
pelayanan terbaik, yakni mudah, murah, 
cepat, tranparan, adil dan pasti. Aspek 
yang dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan publik antara lain adalah 
adanya sumber daya manusia yang 
professional; yaitu yang mempunyai 
kemampuan dan keterampilan, tanggung 
jawab akan pekerjaannya, serta 
mempunyai etika dan moral dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Kualitas pelayanan pada 
organisasi pemerintah banyak 
ditentukan oleh aspek manusianya 
dalam hal ini perilaku para pegawainya. 
Sebagai pelayan masyarakat, pegawai 
pemerintah atau birokrat harus mampu 
memberikan pelayanan yang  terbaik 
kepada masyarakat. Ketidakmampuan 
mereka dalam memenuhi harapan 
masyarakat, akan berujung pada 
semakin menurunnya tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah.    

Penelitian ini bertitik tolak dari 
adanya masalah yaitu banyaknya 
keluhan-keluhan yang dilontarkan 
masyarakat tentang perilaku pegawai 
yang tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota 
Bandung. Keluhan-keluhan masyarakat 
terhadap perilaku pegawai Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota 
Bandung dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan merupakan 

kondisi empirik bahwa para pegawai 
belum menampilkan perilaku yang 
sesuai dengan harapan 
masyarakat.Keluhan-keluhan tersebut 
antara lain adalah para pegawai sering 
bertindak diskriminatif dan tidak adil, 
tidak transparan, kurang responsif dan 
cenderung acuh, birokratis, arogan dan 
merasa dibutuhkan, sering bertindak 
sebagai calo atau perantara dan 
cenderung koruptif. 

Pada dasarnya perilaku pegawai 
dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Bandung 
dipengaruhi oleh aspek-aspek yang 
membentuknya. 

 
B. TINJAUAN TEORITIS DAN 

KONSEPTUAL 
 
Untuk memahami perilaku pegawai 

dalam suatu organisasi bukanlah hal 
yang mudah.Upaya untuk memodifikasi, 
membentuk, ataupun merekonstruksi 
perilaku, masih menjadi persoalan yang 
sering diperdebatkan di kalangan pakar 
ilmu perilaku. Hal tersebut sebagaimana 
dikemukakan oleh Winardi (2004 : 197-
198) yang menjelaskan bahwa : 

disetujui 
secara universal yang dapat  
digunakan para manajer untuk 
mengubah kepribadian, sikap, 
persepsi, atau pola-
Lebih lanjut Winardi menjelaskan 

-pola perilaku manusia 
senantiasa mengalami 
perubahan.Perilaku manusia 
terlampau kompleks untuk 
diterangkan oleh sebuah generalisasi 
yang dapat diterapkan terhadap 

 
 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa 
tidak ada suatu metode yang pasti untuk 
memahami perilaku individu dalam suatu 
organisasi, karena perilaku seseorang 
dalam suatu organisasi sangat kompleks 
dan sering berubah-ubah, sehingga 
tidak mudah untuk digeneralisasi dan 
diterapkan terhadap semua perilaku 
manusia. 
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merupakan  fungsi dari interaksi antara 
person atau individu dengan 
l
berbeda dengan perilaku orang lainnya, 
karena perilaku seseorang ditentukan 
oleh karakteristik individunya dengan 
lingkungan yang 
mempengaruhinya.Setiap orang 
mempunyai karakteristik yang berbeda-
beda, dan mempunyai lingkungan yang 
berbeda pula.Oleh karena itu sangat sulit 
untuk membuat suatu generalisasi 
tentang perilaku seseorang untuk 
perilaku orang lainnya. Perilaku (P) 
merupakan Fungsi (F) dari Individu (I) 
dan Lingkungan atau P = F ( I, L ).  

Menurut Melcher (1990:15) 
faktor yang mempengaruhi pola perilaku 
individu dalam organisasi, faktor-faktor 
tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 
tiga variabel utama, yaitu variabel 
struktural, gaya kepemimpinan dan 

 
Menurut Robbins (2008:84) ada tiga 

variabel yang membentuk perilaku 
individu dalam organisasi, yaitu 
kemampuan, karakteristik biografis dan 
pembelajaran.Aspek kemampuan 
meliputi kemampuan fisik dan 
kemampuan intelektual. Karakteristik 
biografis berkaitan dengan usia, gender, 
ras dan masa jabatan seseorang dalam 
suatu organisasi. Sedangkan 
pembelajaran merupakan setiap adanya 
perubahan perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman. 

Menurut Ivancevich, et al. (2007:83), 

merupakan interaksi kompleks dari 
kepribadian, kemampuan dan 

lanjut Ivancevich menyebutkan bahwa 

dilakukan seseorang dalam lingkungan 
 Seperti berbicara dengan 

pimpinan, mendengarkan rekan kerja, 
mempelajari software komputer dan 
sebagainya merupakan perilaku kerja. 

Untuk mengkaji aspek-aspek yang 
membentuk perilaku pegawai dalam 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, 
sebagai acuan dalam penelitian ini 

digunakan teori dari Gibson, et al. 
(1994:52), yang menyatakan bahwa 

aku pegawai dalam suatu 
organisasi dibentuk oleh aspek individu, 
aspek psikologis dan aspek 

kemampuan dan keterampilan, latar 
belakang dan demografis.Kemampuan 
dan keterampilan meliputi mental dan 
fisik.Latar belakang meliputi keluarga, 
tingkat sosial, dan 
pengalaman.Demografis meliputi umur, 
asal usul dan jenis kelamin. Aspek 
psikologis, meliputi : persepsi, sikap, 
kepribadian, belajar dan motivasi. Aspek  
keorganisasian meliputi : sumber daya, 
kepemimpinan, imbal jasa, struktur dan 
desain pekerjaan. Perilaku merupakan 
fungsi dari aspek individu, organisasi 
dan psikologis. 

 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam sebuah proses penelitian, 

karakteristik obyek menentukan pilihan 
metode penelitian. Karena tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
memahami makna atau verstehen 
tentang perilaku pegawai, maka metode 
yang digunakan adalah metode kualitatif 

Dengan metode kualitatif ingin 
diperoleh pemahaman yang lebih 
mendalam serta menyeluruh tentang 
perilaku pegawai dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kota 
Bandung.Alasan penelitian dengan 
menggunakan metode kualitatif adalah 
untuk mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap tentang perilaku pegawai dalam 
pelayanan Izin Mendirikan 
Bandung.Peneliti melakukan kontak 
langsung dengan informan sehingga 
dapat menghasilkan jawaban yang jelas 
dan mendalam tentang obyek yang 
diteliti. Penggunaan pendekatan 
kualitatif memberikan sebuah gambaran 
yang jelas mengenai apa yang menjadi 
pemahaman informan atas fokus 
penelitian yang terjadi secara natural 
atau alamiah. Dalam pendekatan 
kualitatif peneliti secara langsung 
terlibat di lokasi penelitian melalui 
pengamatan peran serta  (participant 
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observation). Dengan demikian peneliti 
sekaligus juga bertindak sebagai 
instrumen penelitian yang diharapkan 
dapat mengungkapkan makna dari apa 
yang terjadi dibalik realitas dan 
fenomena sosial tersebut secara lebih 
mendalam.  

Dalam rangka pengumpulan data, 
peneliti melakukan wawancara terhadap 
sejumlah informan , yaitu orang yang 
dapat memberikan informasi sesuai 
dengan kedudukan atau jabatannya 
dengan permasalahan yang sedang 
diteliti. Adapun yang menjadi informan 
dalam penelitian ini adalah pegawai BPPT 
yang terlibat dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
masyarakat yang mengajukan 
permohonan IMB.Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara pengamatan, wawancara, 
dan penelaahan dokumen, data audio 
visual, membaca berbagai literatur dan 
jurnal.  

Pada penelitian ini pengujian 
keabsahan data dilakukan dengan teknik 
triangulasi, dengan cara melakukan 
check dan recheck serta crosscheck 

terhadapdata yang diperoleh. Melalui 
teknik triangulasi ini, diharapkan fakta, 
data, dan informasi yang ada dapat 
dipertanggungjawabkan dan memenuhi 
persyaratan kesahihan dan keandalan. 

Pengolahan dan analisis data 
dilakukan secara simultan dan terus 
menerus, berulang-ulangsetiap 
pengamatan dan wawancara dilakukan 
secara bersamaan dengan aktivitas 
pengumpulan data.Pengumpulan data 
merupakan bagian integral dari kegiatan 
analisis data yang meliputi : (1) reduksi 
data , (2) penyajian data, dan (3) 
penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. 

 
D. PEMBAHASAN 

Perilaku pegawai dalam pelayanan 
Izin Mendirikan bangunan dibentuk oleh 
aspek-aspek individu, psikologis dan 
aspek organisasi. 

 
1. Aspek Individu 

Salah satu aspek penting yang dapat 
membentuk perilaku pegawai adalah 

aspek individu.Aspek individu yang 
meliputi kemampuan dan keterampilan, 
latar belakang dan demografis, serta 
etika dan moral mempunyai kontribusi 
yang bervariasi terhadap pembentukan 
perilaku pegawai dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kota Bandung. 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 
kemampuan dan keterampilan pegawai 
mempunyai kontribusi yang cukup besar 
dalam membentuk perilaku pegawai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan bahwa sebagian pegawai 
kurang memahami berbagai peraturan 
yang berkaitan dengan IMB. Kurangnya 
pemahaman para pegawai ini antara lain 
disebabkan banyaknya peraturan yang 
berkaitan dengan IMB, disamping itu 
juga antara peraturan yang satu dengan 
yang lainnya kadang-kadang tidak 
sejalan.Kemudian juga Peraturan 
Daerahnya masih baru dan belum ada 
Peraturan Walikotanya.Hal ini jelas 
menyulitkan pegawai dalam 
melaksanakan tugas di lapangan.Di 
samping itu juga kurangnya kemampuan 
dan ketrampilan pegawai terutama 
dalam kemampuan bersifat teknis yang 
berkaitan dengan tata ruang, konstruksi 
bangunan dan pertanahan.Hal ini 
menyebabkan BPPT selalu bergantung 
kepada para pegawai instansi terkait 
untuk dapat memberikan rekomendasi 
teknis terbitnya IMB. 

Latar belakang pegawai dapat dilihat 
dari latar belakang keluarga, tingkat 
sosial dan pengalaman para pegawai. 
Berdasarkan hasil penelitian hanya 
pengalaman yang mempunyai kontribusi 
yang besar terhadap pembentukan 
perilaku pegawai. Sedangkan latar 
belakang keluarga dan tingkat sosial 
pegawai tidak berpengaruh banyak 
dalam membentuk perilaku pegawai 
dalam pelayanan Izin mendirikan 
Bangunan di Kota Bandung.  

Demografis merupakan salah satu 
faktor dari aspek individu yang meliputi 
umur, asal-usul dan jenis kelamin.Faktor 
demografis dapat mempengaruhi dan 
membentuk perilaku pegawai dalam 
pelayanan Izin mendirikan Bangunan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa usia, 
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asal-usul pegawai dan jenis kelamin 
pegawai menunjukkan kontribusi yang 
tidak besar terhadap pembentukan 
perilaku pegawai dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan di Kota Bandung. 
Tingkat produktivitas pegawai yang tua 
dengan pegawai yang lebih muda tidak 
menunnjukkan tingkat perbedaan yang 
berarti.Diakui bahwa pegawai yang muda 
lebih dinamis dan lebih kreatif jika 
dibandingkan dengan pegawai yang 
lebih tua.Tingkat absensi antara pegawai 
yang lebih tua dengan pegawai yang 
lebih muda sesungguhnya tidak ada 
perbedaan yang berarti, tetapi pegawai 
yang lebih muda sering tidak ada di 
tempat pada waktu jam kerja, sedangkan 
pegawai yang tua lebih banyak berada di 
tempat.Asal usul pegawai berkaitan 
dengan ras atau etnis pegawai berasal 
dari mana. Berdasarkan hasil penelitian 
bahwa aspek etnis pegawai BPPT yang 
menangani Izin Mendirikan Bangunan 
tidaklah begitu banyak berpengaruh 
terhadap perilaku pegawai dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaannya, 
karena sebagian besar pegawai berasal 
dari etnis yang sama, yaitu Suku Sunda, 
disamping itu semua pekerjaan dalam 
pelayanan penerbitan IMB sudah 
mempunyai standar tertentu.  

Gender merupakan salah satu faktor 
dari aspek individu yang dapat 
mempengaruhi perilaku kerja pegawai, 
walaupun masalah gender ini sering 
hanya merupakan wacana daripada 
kenyataan. Tetapi dalam hal-hal tertentu 
seringkali masalah gender ini 
mengemuka sebagai suatu penyebab 
yang dapat menimbulkan perbedaan-
perbedaan dalam berperilaku. 
Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang berarti pelayanan yang 
diberikan oleh pegawai laki-laki maupun 
pegawai perempuan. Perilaku mereka 
sama saja baik laki-laki maupun 
perempuan. Berdasarkan fakta tersebut, 
bahwa antara pegawai laki-laki dan 
perempuan sesungguhnya tidak 
menunjukkan adanya perbedaan sikap 
dan perilaku yang berarti dalam bekerja, 
kecuali karena alasan-alasan lain. Hal ini 

juga didukung oleh karena pegawai BPPT 
yang menangani perizinan sebagian 
besar adalah pegawai laki-laki. Tetapi 
memang diakui, bahwa untuk pekerjaan-
pekerjaan tertentu, misalnya tugas ke 
luar kota, pegawai perempuan lebih 
sering menghindar atau menolak, 
dengan alasan tidak mau meninggalkan 
keluarga terlalu lama. Jadi perempuan 
pada umumnya mempunyai beban dan 
tanggung jawab yang lebih besar 
terhadap keluarga jika dibanding dengan 
laki-laki.Hal ini dimungkinkan karena 
wanita secara kultur mempunyai 
tanggung jawab yang besar terhadap 
keluarga dibandingkan dengan laki-laki. 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor 
lain dari aspek individu menunjukkan 
bahwa etika dan moral memunyai 
pengaruh yang besar terhadap 
pembentukan perilaku pegawai.  

 
2. Aspek Psikologis 

Aspek psikologis pegawai yang 
meliputi persepsi, sikap, kepribadian, 
pembelajaran dan motivasi mempunyai 
kontribusi yang bervariasi terhadap 
pembentukan perilaku pegawai dalam 
pelayanan IMB di Kota Bandung. 

Persepsi mempunyai pengaruh 
terhadap pembentukan perilaku pegawai 
dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kota Bandung. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persepsi 
pegawai BPPT Kota Bandung terhadap 
paradigma pelayanan IMB pada 
umumnya tidak banyak mengalami 
perubahan dari cara pandang lama, 
seperti mereka merasa dibutuhkan, 
merasa sebagai pemilik kewenangan, 
merasa organisasi publik tempat ia 
bekerja bukan milik rakyat sehingga 
mereka merasa tidak mempunyai 
kewajiban untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat, hal-hal 
tersebut masih menjadi  pola pikir 
mereka, sehingga perilaku mereka pun 
tidak banyak mengalami perubahan.  

Sikap mempunyai pengaruh terhadap 
pembentukan perilaku pegawai dalam 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di 
Kota Bandung.Sehingga perilaku pegawai 
dalam memberikan pelayanan IMB sering 
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ditentukan oleh sikap pegawai.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sikap 
pegawai BPPT Kota Bandung sering 
menpunyai sikap tidak konsisten dalam 
memberikan pelayanan IMB kepada 
masyarakat.Sikap tidak konsisten ini 
karena adanya pengaruh tertentu baik 
secara internal dari diri pegawai sendiri, 
dari lingkungan organisasi maupun 
adanya tekanan-tekanan tertentu yang 
datang dari luar organisasi. 

Kepribadian mengidentifikasikan 
karakteristik seseorang yang bersifat 
permanen yang menjelaskan perilaku 
seseorang.Karakteristik yang umumnya 
melekat dalam diri seseorang misalnya 
rasa malu, patuh, malas, ambisius, dan 
setia.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepribadian mempunyai 
kontribusi yang cukup besar terhadap 
perilaku pegawai dalam pelayanan IMB di 
Kota Bandung.Sehingga perilaku pegawai 
dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan sering ditentukan oleh 
kepribadian dari para pegawai tersebut. 

Pembelajaran merupakan suatu 
proses terjadinya perubahan dalam 
perilaku yang relatif permanen yang 
terjadi sebagai hasil dari pengalaman, 
baik melalui pelatihan formal maupun 
secara kebetulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses 
pembelajaran pegawai di BPPT Kota 
Bandung tidak dapat merubah perilaku 
pegawai dalam memberikan pelayanan 
IMB di Kota Bandung. Perilaku pegawai 
tidak banyak mengalami perubahan 
walaupun pegawai sudah mengalami 
berbagai proses pembelajaran. Pola 
pikir, sikap dan perilaku mereka masih 
tetap tidak banyak mengalami 
perubahan. 

Motivasi pegawai BPPT dalam 
memberikan pelayanan IMB masih 
didominasi oleh faktor kepentingan dan 
kebutuhan pegawai, bukan karena 
kewajiban sebagai abdi 
masyarakat.Sehingga perilaku pegawai 
banyak ditentukan oleh kepentingan 
yang bersifat pribadi. Hal ini 
menyebabkan perilaku pegawai  yang 
tidak transparan, diskriminatif, 
cenderung koruptif dan munculnya 

praktek percaloan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat.  

 
 

3. Aspek Organisasi 
Aspek organisasi merupakan aspek 

penting yang dapat membentuk perilaku 
pegawai.Aspek organisasi meliputi 
sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 
struktur dan desain pekerjaan 
mempunyai kontribusi yang bervariasi 
terhadap pembentukan perilaku 
pegawai.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa faktor kepemimpinan mempunyai 
kontribusi yang cukup besar terhadap 
pembentukan perilaku pegawai dalam 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. 
Lemahnya pengawasan oleh pimpinan 
terhadap perilaku pegawai  
menyebabkan pegawai cenderung tidak 
disiplin dan lebih leluasa dalam 
bertingkah laku. Akibatnya perilaku 
pegawai dalam melayani Izin Mendirikan 
Bangunan cenderung tidak transparan, 
kurang adil, koruptif dan ada yang 
bertindak sebagai perantara atau calo 
dalam pembuatan IMB.  Imbal jasa atau 
reward  mempunyai kontibusi yang 
besar terhadap perilaku pegawai. Akibat 
dari reward yang tidak memadai, para 
pegawai cenderung untuk mencari 
penghasilan tambahan dengan mencari 
berbagai peluang yang bisa 
dimanfaatkan berkaitan dengan proses 
pembuatan IMB.   

Struktur organisasi dan desain 
pekerjaan merupakan faktor yang dapat 
berpengaruh terhadap pembentukan 
perilaku pegawai. Pegawai dalam  
melaksanakan tugas dan pekerjaannya 
didasarkan kepada struktur organisasi 
dan desain pekerjaan yang ada. BPPT 
Kota Bandung sebagai suatu lembaga 
yang ditugasi mengelola perizinan, 
dalam struktur organisasi dan desain 
pekerjaannya tidak mempunyai 
kewenangan untuk memberikan 
rekomendasi teknis atas penataan ruang, 
bangunan, jasa konstruksi dan 
pertanahan berupa Keterangan Rencana 
Kota (KRK),. Rekomendasi teknis 
kewenangannya berada pada dinas 
terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Cipta 
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Karya. Karena Peraturan Daerahnya yang  
mengatur demikian. Sehingga BPPT Kota 
Bandung sebagai lembaga yang 
mempunyai kewenangan dalam 
memberikan pelayanan IMB tidak dapat 
bekerja secara optimal, karena 
kewenangan rekomendasi teknis berada 
pada instansi lain. Kondisi ini 
berpengaruh terhadap perilaku para 
pegawai BPPT dalam memberikan 
pelayanan IMB di Kota Bandung yang 
selalu bergantung kepada kinerja 
instansi terkait. 

 
 

E. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa perilaku pegawai 
dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kota Bandung dibentuk oleh 
aspek individu, aspek psikologis dan 
aspek organisasi. 

Aspek individu meliputi kemampuan 
dan keterampilan, latar belakang, 
demografis serta etika dan moral 
mempunyai kontribusi yang bervariasi 
terhadap pembentukan perilaku pegawai 
dalam pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan di Kota Bandung.Kemampuan 
dan keterampilan serta pengalaman 
pegawai mempunyai kontribusi yang 
cukup besar dalam membentuk perilaku 
pegawai. Sedangkan latar belakang 
keluarga, tingkat sosial, umur, asal-usul 
dan jenis kelamin pegawai menunjukkan  
kontribusi yang tidak besar terhadap 
pembentukan perilaku pegawai dalam 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di 
Kota Bandung. Kemampuan dan 
keterampilan pegawai BPPT dalam 
pelayanan IMB kurang optimal, hal ini 
disebabkan masih adanya pegawai yang 
kurang memahami berbagai peraturan 
yang berkaitan dengan IMB, dan 
kurangnya kemampuan dan 
keterampilan pegawai terutama 
kemampuan bersifat teknis yang 
berkaitan dengan tata ruang, kontruksi 
bangunan dan pertanahan. Etika dan 
moral pegawai merupakan faktor penting 
yang dapat menentukan perilaku 
pegawai dalam pelayanan IMB di Kota 
bandung. 

Aspek psikologis, motivasi pegawai 
mempunyai kontribusi yang besar dalam 
menentukan perilaku pegawai dalam 
pelayanan IMB.Pegawai pada umumnya 
bekerja lebih didasarkan kepada motif 
tertentu yaitu kebutuhan dan 
kepentingan pribadi yang lebih besar 
daripada kepentingan organisasi. Proses 
pembelajaran baik melalui 
pengkondisian operan maupun 
pembelajaran yang diamati tidak dapat 
merubah persepsi, sikap, dan 
kepribadian para pegawai, sehingga 
berdampak kepada perilaku pegawai 
yang tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat, yaitu masih adanya perilaku 
pegawai yang birokratis, diskriminatif, 
tidak transparan, tidak adil, arogan, dan 
merasa dibutuhkan masyarakat.  

Aspek organisasi, kurang ketatnya 
pengawasan oleh pimpinan terhadap 
perilaku para pegawai, sehingga para 
pegawai lebih leluasa dalam melakukan 
tindakan transaksional yang cenderung 
koruptif dan munculnya praktek 
percaloan dalam pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan. Disamping itu 
juga BPPT tidak mempunyai kewenangan 
untuk memberikan rekomendasi teknis 
berupa Keterangan Rencana Kota (KRK), 
sehingga BPPT Kota Bandung tidak dapat 
bekerja secara optimal. Karena antara 
kewenangan dan tugas pokok BPPT tidak 
seimbang, dimana tugas dan fungsi 
pelayanan izin mendirikan bangunan ada 
di BPPT, tetapi kewenangan ada pada 
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Angelo, Kinicki & Robert Kreitner. 2003. 

Organizational Behavior Key 

Concepts, Skills & Best Practices. 
Boston: Mc. Graw Hill. 

Brannen, Julia. 2002. Memadu Metode 

Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 
(cetakan keempat), (Terjemahan, H. 

& Noorhaidi A. H.). Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar. 

Creswell, John, W. 1994. Research 
Design Quantitatif & Qualitatif 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 8 

 
Approach. London : Sage 
Publication. Inc. 

Cushmay, Berry & Derek Lodge. 2002. 
Organizational Behavior and 

Design, Perilaku dan Desain 

Organisasi, Struktur Pekerjaan & 

Peran-Komunikasi-Motivasi 
(cetakan ketiga), (Terjemahan, 
Sularmo Tjiptowardojo). Jakarta : 
Gramedia. 

Danandjaja, Andreas A. 1986. Sistem 
Nilai Manajer Indonesia. Jakarta : 
PT Pustaka Binaan Pressindo. 

Dwijanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi 

Birokrasi Publik di Indonesia. 
Yogyakarta :  Galang Printika. 

Gibson, Jasmes L., John M. Ivancevich & 
James H. Donnely. 1994. 
Organisasi : Perilaku, Struktur, 

Proses, Jilid I (edisi kedelapan), 
(Terjemahan Nunuk Adiarni). 
Jakarta : Binarupa Aksara. 

Guba, Egon G.1998. Toward a 

Methodology of Naturalistic Inquiry 

in Educational Evaluation. Los 
Angeles : Center of the Study of 
Evaluation. UCLA Graduate School 
of Education. University of 
California. L.A. 

Ivancevich, Konopaske, Matteson. 2007, 
Perilaku dan Manajemen 

Organisasi, Edisi ketujuh, Alih 
bahasa : Gina Kania. Jakarta : 
Erlangga. 

Kumorotomo, Wahyudi. 1994. Etika 

Administrasi Negara (cetakan 
keempat). Jakarta : Rajawali Press. 

Luthans, F. 1995. Organizational 

Behavior. New York : McGraw Hill 
Book Co. 

Melcher, Arlyn J. 1990. Struktur dan 

Proses Organisasi (Terjemahan A. 
Hasymi Ali). Jakarta : Rineka Cipta. 

Moleong, Lexi, J. 1994. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung : PT 
Remaja Rosdakarya.. 

Ratminro & Atik Septi Winarsih. 2005. 
Manajemen Pelayanan, 

Pengembangan Model Konseptual, 

Standar Pelayanan Minimal. 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Robbins, Stephen P. 2008. Perilaku 

Organisasi, Edisi 12 (Terjemahan 
Diana Angelica). Jakarta : Salemba 
Empat. 

Siagian, 2005. Administrasi 

Pembangunan. Jakarta : Bumi 
Aksara. 

Thoha, Miftah. 2008a. Perilaku 

Organisasi, Konsep Dasar dan 

Aplikasinya, Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada. 

Winardi, J. 2004. Manajemen Perilaku 

Organisasi (edisi revisi). Jakarta : 
Kencana. 

 
 
 

 
 
  

STIA
 BA

N
D

U
N

G


