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PRAKATA 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga Book Chapter dengan Topik 

Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Layanan Publik di 

Era Digital telah terbit sesuai yang kami rencanakan. Book Chapter ini 

merupakan kompilasi dari tesis  mahasiswa Program Studi Manajemen, 

Program Pascasarjana, Universitas Bosowa, Makassar.  

Penyusunan Book Chapter ini merupakan salah satu upaya untuk 

melakukan “silaturahmi gagasan” dari alumni Program Studi Manajemen, 

Program Pascasarjana, Universitas Bosowa. Silaturahmi ini sebagai ikhtiar 

untuk mengembangkan substansi keilmuan dalam bidang manajemen.  

Dalam Book Chapter ini, kami memilah gagasan yang dikirim oleh calon 

alumni dalam beberapa judul sebagai berikut: (1) Penerapan E-Kinerja dan 

Kompetensi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimediasi 

melalui Motivasi (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros), (2) Pengaruh Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio, 

Beban Operasional Pendapatan Operasional Bank Size terhadap Profitabilitas 

melalui Capital  Adequacy Ratio (pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia), (3) Pengaruh  Trust,  Kepuasan Konsumen dan Brand Image 

terhadap Kinerja Pemasaran melalui Loyalitas pada Perusahaan 

Transportasi Online di Makassar, (4) Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai melalui Lingkungan Kerja pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang, (5) 

Karakteristik Individu dan Penempatan Pegawai terhadap Peningkatan 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Mimika Provinsi Papua, dan (6) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Maros. 

Tesis yang dikompilasi menjadi book chapter ini telah direview oleh 

Tim Reviewer yang ditunjuk oleh panitia sesuai dengan bidang kepakaran 

yang dimiliki dan juga telah melakukan korespondensi dengan penulis 

untuk mendiskusikan isi Book Chapter ini. Atas upaya tersbut, semoga book 

chapter ini melahirkan kemanfaatan kepada kita semua.  
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Harapan kami, dengan terbitnya Book Chapter ini dapat menambah 

referensi dan wawasan tentang Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan Layanan Publik di Era Digital sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber bacaan bagi pihak yang membutuhkan.  

Terima kasih atas semua pihak yang turut berkontribusi atas 

terbitnya Book Chapter ini. 

           

         Makassar,   Maret  2021  

           

Editor 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Book Chapter dengan topik 

Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Layanan Publik di 

Era Digital telah terbit. 

Sebanyak enam tesis  hasil penelitian dan kajian pustaka dibukukan 

dalam book chapter ini, merupakan bagian dari karya ilmiah para alumni dan 

dosen program studi manajemen, Program Pascasarjana, Universitas 

Bosowa, Makassar. 

Pada kesempatan yang baik ini, karni  rnenyarnpaikan terimakasih  

kepada semua pihak yang turut membantu terbitnya Book Chapter ini. Kami 

iuga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses 

penyusunannya ada hal-hal yang kurang berkenan. 

Karni juga ingin rnenyarnpaikan terima kasih  kepada Direktur Program 

Pascasarjana, Asdir, dan Para Ketua Program Studi beserta  jajarannya yang 

telah membimbing dan memfasilitas kami selama melakukan proses 

pembelajaran di Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, 

Universitas Bosowa. 

Harapan kami, dengan terbitnya book chapter ini, semoga dapat menambah 

referensi dan wawasan tentang Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan Layanan Publik       di Era. Semoga bermanfaat adanya. 

 

Sekian dan terima kasih. 

 

 

         Makassar,   Maret  2021  

          Tim Penulis 
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PENERAPAN E-KINERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG 

DIMEDIASI MELALUI MOTIVASI 

(Studi pada Dinas Komunikasi dan  

Informatika di Kabupaten Maros) 
 

Yuliastuty Rauf1, Miah Said2, dan A. Arifuddin Mane3 

1,2,3Program Studi Manajemen, Universitas Bosowa, Makassar 

 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan                   

e-kinerja dan kompetensi terhadap motivasi kerja kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan metode 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, interview, 

dokumentasi dan kuesioner, Populasi penelitian adalah pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros yaitu sebanyak 66 orang 

pegawai dengan teknik pengambilan sampel jenuh sedangkan teknik 

analisis data menggunakan analisis PLS. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa e-Kinerja, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja, Penerapan e-kinerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai, Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Motivasi kerja terbukti dapat memediasi pengaruh 

penerapan e-kinerja terhadap kinerja pegawai. Motivasi kerja terbukti dapat 

memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros.  
 

Kata kunci: e-kinerja, kompetensi, motivasi kerja,  kinerja pegawai  

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan 

aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai 

pelayan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel. 

Apabila publik dapat dilayani dengan baik oleh aparatur birokrasi, maka 

dengan sendirinya aparatur birokrasi mampu menempatkan posisi dan 

kedudukannya,  yaitu sebagai civil servant atau public service. Kondisi ini 
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akan berdampak pada kinerja dari aparatur birokrasi sesuai dengan harapan 

masyarakat, yang pada akhirnya akan timbul  trust kepada aparatur 

birokrasi tersebut. Hal inilah yang akan menjadikan suatu negara khususnya 

Indonesia menjadi negara yang maju dalam hal pelayanan kepada  

warganya dan terwujudnya birokrasi khususnya di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang bersih, akuntabel, dan transparan. 

Peran besar yang diemban oleh PNS inilah yang menjadikan PNS 

dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki kedudukan strategis dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. PNS juga menjadi simbol 

berlangsungnya sistem dan identitas dari pemerintah apakah berjalan 

dengan baik dan bersih ataukah sebaliknya, itu semua tidak lepas dari peran 

dan fungsi PNS. Sesuai dengan harapan yang telah disebutkan sebelumnya, 

Aparatur Sipil Negara harus bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-

masing agar kinerja Aparatur Sipil Negara bisa optimal. Pentingnya kinerja 

Aparatur Sipil Negara pada suatu instansi, dalam hal ini adalah pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros, dengan tugas pokok 

yakni melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan 

informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai 

kinerja kerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu 

disusun suatu perencanaan strategi yang meliputi keseluruhan pembagian 

tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan 

bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur 

dalam melakukan evaluasi kinerja Renstra. 

Untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dan motivasi kerja 

pegawai maka perlu dilakukannya reformasi birokrasi. Lahirnya kebijakan 

e-kinerja dikarenakan adanya pegawai yang bekerja atau menjalankan tugas 

tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak sesuai dengan beban kerja masing-

masing pegawai. Sehingga dengan adanya penerapan e-kinerja merupakan 

sistem kepegawaian terpadu yang dapat menentukan pengawasan sampai 

aktivitas kerja aparatur sipil Negara (ASN), yang kemudian langsung 

menentukan gaji setiap aparatur. Artinya setiap aparatur dapat memperoleh 

gajinya berbeda-beda setiap bulannya. Penghitungannya diukur dari tingkat 

kinerja tiap aparatur dalam dalam  melaksanakan tugasnya.  

Permasalahan yang terjadi selama ini pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros bahwa kebijakan e-Kinerja tidak semuanya 
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berjalan dengan lancar dan maksimal. Sebelum lahirnya kebijakan e-Kinerja, 

pengukuran kinerja pegawai dilakukan dengan menggunakan sistem 

manual yaitu DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), seiring dengan 

perkembangan zaman, penilaian prestasi kerja aparatur dengan 

menggunakan DP3 sudah tidak relevan lagi. Ada beberapa masalah ataupun 

kendala yang terjadi pada saat implementasi kebijakan e-Kinerja, seperti 

melaporkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para pegawai. 

Melaporkan hasil pekerjaan dengan menggunakan sistem elektronik tidak 

semua pegawai bisa menggunakannya, ada juga pegawai yang gagap akan 

teknologi salah satunya dikarenakan faktor usia dan sulit untuk beradaptasi 

dengan hal baru yang berbasis elektronik. Penelitian Putri (2014) 

menemukan bahwa penerapan e-Kinerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja aparatur, begitu pula dengan Mukti, dkk. (2019) hasil 

penelitian bahwa penilaian berbasis e-Kinerja berpengaruh terhadap 

prestasi kerja. 

        Penerapan e-Kinerja selain berpengaruh terhadap kinerja, juga 

mempengaruhi motivasi kerja aparatur, sebagaimana penelitian Nurhayati 

(2017) membuktikan bahwa penerapan  e-Kinerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi. Artinya semakin baik penerapan e-Kinerja, 

pencatatan target dan realisasi kerja secara elekronik dan integritas presensi, 

kuantitas, dan kualitas kerja, maka semakin meningkat motivasi aparatur 

dalam mengoptimalkan kinerja yang diberikan, berusaha bertindak secara 

mandiri dan memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih berprestasi kerja. 

Kemudian peneliti menggunakan motivasi kerja sebagai variabel 

intervening sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2017) 

bahwa motivasi tidak dapat memediasi pengaruh dari penerapan e-kinerja 

terhadap kinerja pegawai. Artinya semakin tinggi kemampuan pegawai 

dalam mengoptimalkan prestise yang diberikan pimpinan, berusaha 

bertindak secara mandiri dan memanfaatkan peluang yang ada untuk 

berprestasi, tidak berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam 

menerapkan e-kinerja terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

       Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki 

kinerja peningkatan profesionalitas aparatur dan meningkatkan motivasi 

kerja adalah melalui kompetensi pegawai. Kompetensi menurut Fahmi 

(2016) adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan 

mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Penelitian 

Indarti (2017) bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan 
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seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat 

kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan 

mengaplikasikan keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan sikap yang 

dimiliki pegawai, maka akan lebih memberikan hasil kerja yang maksimal. 

Permasalahan yang terjadi bahwa selama ini kurangnya kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap pegawai terkait dengan kemampuan, pengetahuan, dan 

pengalaman dalam bidang komunikasi dan informatika sehingga hal inilah 

yang menyebabkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros belum optimal.  

        Motivasi kerja, seperti yang diungkapkan oleh Lubis, dkk. (2018) 

bahwa kompetensi merupakan kemampuan, pengetahuan, keterampilan 

yang luas yang dimiliki oleh pegawai yang mendukung organisasi untuk 

beradaptasi dengan cepat terhadap peluang-peluang yang timbul. 

Hubungan atau korelasi kompetensi dengan motivasi sangat jelas, sebab 

pada saat kompetensi yang dimiliki cukup baik, maka dapat membuat 

semangat dan kepercayaan diri seseorang dalam melak-sanakan 

pekerjaannya. Kemudian peneliti menggunakan variabel motivasi sebagai 

variabel intervening atau variabel antara dari pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja aparatur. Penelitian Prastiti (2018) menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan antara kompetensi 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada karyawan PT. 

Taspen (Persero) Cabang Malang. Hal ini berarti bahwa makin baik 

kompetensi dan motivasi makin meningkat pula kinerja karyawan yang ada 

(Lubis, dkk. 2018:62). 

        Kinerja menurut Sudaryo, dkk (2018:204) adalah sebagai potensi 

yang dimiliki sumber daya manusia yang merupakan suatu kekuatan atau 

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat materi ataupun non 

materi, baik yang bisa dihitung atau dinilai dengan yang atau tidak. 

Sehingga dengan memiliki kinerja yang tinggi, maka segala apa yang yang 

diprogramkan dan direncanakan organisasi untuk mencapai tujuannya 

dapat segera ter realisasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja 

aparatur sipil negara maka diperlukan motivasi kerja, seperti yang 

diungkapkan oleh Sutrisno (2014:117) bahwa motivasi untuk bekerja ini 

sangat penting bagi tinggi rendahnya kinerja aparatur.  

      Tanpa adanya motivasi dari para aparatur untuk bekerja sama 

bagi kepentingan organisasi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan 

tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para 

aparatur, maka hal ini merupakan suatu jaminan atas keberhasilan 
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organisasi dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Penelitian Meutia dan Tubagus (2016) menemukan bahwa motivasi kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini berarti 

bahwa motivasi seseorang tergantung seberapa besar kekuatan dari 

motivasi di dalam dirinya untuk mewujudkan keinginan itu sendiri. 

Dorongan ini yang menyebabkan seseorang itu berperilaku dalam kegiatan-

kegiatan atau aktivitas kerja setiap harinya untuk meraih prestasi atau 

kinerja yang tinggi. 

 

II. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kuantitatif, menurut Indrawan dan Yaniawati (2014:51) salah satu bentuk 

penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, 

serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungan (kausalitas) 

antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan, dengan menggunakan 

metode studi kasus yang bertujuan untuk melihat keadaan yang menjadi 

obyek penelitian apa adanya dengan melihat data dan informasi yang ada 

dari sampel, tanpa memberikan perlakuan (treatment) khusus. Oleh karena 

itu, variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini tidak direkayasa, 

dengan kata lain penelitian ini berupa hasil pengisian jawaban responden 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. 
 

2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros. Penelitian ini berlokasi di Jalan Asoka No.5, Pettuadae, 

Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sedangkan 

waktu yang digunakan selama melakukan penelitian dan penyusunan tesis 

diperkirakan kurang lebih dua bulan dimulai dari bulan November sampai 

dengan Desember tahun 2019. 
 

2.3 Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti dan ditarik kesimpulan (Sujarweni, 2014: 65). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros yaitu sebanyak 66 orang pegawai.  
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    Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Metode 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. 
 

2.4 Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, maka teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik survei atau 

kuesioner. Teknik Survei/Kuesioner : teknik ini sangat efektif dalam 

pendekatan survei dan lebih reliable jika pertanyaan-pertanyaannya terarah 

secara efektif. Dalam penelitian ini para responden diberikan sebuah 

kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel yang akan 

diteliti. (Sunyoto, 2012 : 185). Dalam kuesioner ini, responden akan mengisi 

jawaban dari kuesioner dengan menggunakan skala Likerst yang 

menunjukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-

masing pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Jawaban yang 

ditunjukan dalam skala likert, yaitu: 1: Sangat tidak setuju (STS); 2: Tidak 

setuju (TS); 3: Netral (N); 4: Setuju (S); 5: Sangat setuju (SS). 
 

2.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel-variabel dari penelitian 

ini terdiri dari variabel X (variabel independen) sebagai variabel bebas yang 

terdiri dari penerapan e-Kinerja (X1) dan Kompetensi (X2) dan variabel Y 

(variabel dependen) yaitu kinerja Aparatur Sipil Negara (Y) serta satu 

variabel antara yakni motivasi kerja (Z). 
 

2.6 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder: 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-

keterangan tertulis yang mendukung penelitian ini, seperti : Gambaran 

umum perusahaan, Struktur organisasi dan uraian tugas masing-

masing bagian. 
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b. Data kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu data  berupa angka-angka yang dapat dihitung,  

seperti jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta 

data-data numerik lainnya baik yang telah diolah maupun belum 

diolah, seperti  jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan data 

lainnya yang mendukung penelitian ini. Sedangkan sumber data 

diperoleh dari. 

c. Data primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan secara 

langsung aktivitas organisasi serta dengan melakukan wawancara 

dengan berbagai pihak yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan 

data yang diperlukan.  

d. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumentasi 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros yang 

relevan dengan penelitian ini, hasil kuesioner yang dilakukan serta 

data lainnya yang dapat mendukung pokok pembahasan.  
 

2.7 Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai pelengkap dalam pembahasan maka diperlukan adanya data 

atau  informasi baik dari dalam maupun  dari luar instansi. Peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada responden dalam hal ini adalah pegawai dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan 

pengamatan secara langsung kepada pegawai Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros. 

b. Kuesioner yaitu pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada pegawai dengan cara memberikan seperangkat pernyataan 

tertulis kepada pegawai sebagai responden untuk menjawab kuesioner 

yang diberikan oleh peneliti, sedangkan teknik pengukuran data 

dengan menggunakan skala Likerst. Angket atau kuesioner 

merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan responden jawab. 
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2.8. Teknik Analisis Data 

Metode analisis adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan 

dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara 

mendalam ataupun terinci terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari 

suatu totalitas. Maksudnya untuk mengetahui ciri masing-masing bagian, 

hubungan satu sama lain, serta peranannya dalam totalitas yang dimaksud. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. PLS dapat 

digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, dan rasio) 

serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga digunakan untuk 

mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruknya. Selain itu, 

dalam PLS dapat dilakukan uji bootsrapping terhadap struktural model yang 

bersifat outer model dan inner model. 

Langkah-langkah dalam analisis dengan menggunakan PLS yaitu 

sebagai berikut : 

1. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)  

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang 

menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Indikator dalam 

penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten 

mempengaruhi indikatornya, untuk itu digunakan 3 cara pengukuran 

menurut Yamin (2011:222), yaitu:  

a) Convergent Validity 

Convergent validity mengukur besarnya korelasi antara konstrak 

dengan variabel laten. Dalam evaluasi convergent validity dari 

pemeriksaan individual item realibility dapat dilihat dari standardized 

loading faktor. Standardize loading faktor menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstruknya. 

Korelasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai > 0,5  

b) Discriminant Validity 

Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan membandingkan antara 

discriminant validity dan square root of average variance extracted 

(AVE). Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading 

dengan konstrak. Jika kolerasi konstrak dengan setiap indikatornya lebih 

besar daripada ukuran konstrak lainnya, maka konstrak laten 

memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstrak lainnya. Jika nilai 

lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstrak, maka discriminant 

validity yang baik tercapai. Menurut Yamin (2011) sangat 
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direkomendasikan apabila AVE lebih besar dari 0,5. Berikut rumus untuk 

menghitung AVE:  

i
2 

     AVE   =  -------------------                                                                        (1) 

i
2 + I var (i) 

 

Dimana : I adalah faktor loading (convergent validity), dan  1 = 1 - i2.. 

Fornnel dan Larcker dalam Ghozali (2016) menyatakan bahwa 

pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas dan 

hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan nilai composite reliabity 

(c).  

c) Composite Reliability 

Untuk menentukan composite reliability, apabila nilai composite reliability 

> 0,8 dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi 

atau reliabel dan > 0,6 dikatakan cukup reliable Yamin 2011). Berikut 

rumus untuk menghitung composite reliability (c) :  

 

             ( i) 2 

    AVE=-----------------------                                                         (2) 

       (i)2 + I var (i 

 

d) Cronbach Alpha 

Dalam PLS, uji reliabilitas diperkuat dengan adanya cronbach alpha 

dimana konsistensi setiap jawaban diujikan. Cronbach alpha dikatakan 

baik apabila α ≥ 0,5 dan dikatakan cukup apabila  α ≥ 0,3.  

2. Merancang Model Struktural (Inner Model)  

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square (R²) untuk 

konstrak dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevan dan 

uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur structural. R² dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap 

variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

      R2  include -  R2 
exclude 

   f 2    =  ----------------------------                                                                (3) 

                1   R2  include 
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3. Evaluasi  Goodness of Fit  

Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, maka digunakan goodness 

of fit (GoF). GoF index ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan 

untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (outer 

model) dan model structural (inner model). Nilai GoF index ini diperoleh 

dari averages communalities index dikalikan dengan R² model. Berikut 

adalah formula GoF index:   

                                                              __________ 

                                               GoF =   Com x R2                                        (4) 

 

Com bergaris atas adalah averages communalities dan R² bergaris atas  

adalah rata-rata model R². nilai GoF ini terbentang antara 0 – 1 dengan 

interpretasi nilai ini adalah 0,1 (GoF kecil), 0,25 (GoF moderat), dan 0,36 

(GoF besar).  

4. Uji Hipotesis (Resampling Bootstraping)  

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang 

dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini 

disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidak 

akuratan sebesar (α) = 5% = 0,05. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 

1.96. 
 

2.9 Definisi Operasional 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh  

penerapan e-Kinerja dan Kompetensi terhadap kinerja Aparatur  Sipil 

Negara (ASN) melalui motivasi kerja. Definisi operasional dapat dilihat 

melalui uraian dibawah ini : 

e-kinerja dapat meningkatkan kinerja, kedisiplinan serta mengoptimalkan 

penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya 

kecurangan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran 

pegawai. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Nurhayati 

(2017) adalah : 

1. SKP secara elektronik 

2. Pencatatan target dan realisasi kerja secara elektronik 

3. Integritas prensensi, kuantitas, dan kualitas kerja.  
 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya dengan cermat dan benar, atau dengan kata lainnya 
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memahami dan menguasai keahlian yang seharusnya ia kerjakan. Indikator 

yang digunakan menurut Lubis dkk (2018:56) adalah : 

1. Pengetahuan 

2. Keahlian 

3. Sikap dan kepribadian 
 

Motivasi adalah merupakan proses pemberian dorongan kepada anak 

buah supaya anak buah dapat bekerja sejalan dengan batasan yang 

diberikan guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini menurut Afandi (2018:29) adalah : 

1. Balas jasa, 

2. Kondisi kerja 

3. Fasilitas kerja 

4. Prestasi kerja 

5. Pengakuan dari atasan 

6. Pekerjaan itu sendiri 
 

Kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini menurut Sopiah dan Sangadji, (2018:351) adalah :  

1. Kualitas;  

2. Kuantitas,  

3. Ketepatan waktu, 

4. Efektivitas,  

5. Kemandirian, dan  

6. Komitmen kerja. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros 

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros selaku 

penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang 

komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) 

sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada 

tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah 
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maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja 

SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang 

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD 

khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD 

memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan 

daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit 

organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan 

langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan merupakan 

kantor dinas Kominfo Kabupaten Maros, provinsi Sulawesi Selatan. 

Kominfo Kabupaten Maros memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan 

pemerintah bidang komunikasi dan informatika untuk daerah Kabupaten 

Maros, Sulawesi Selatan.  

   Terkait dengan tugas tersebut, dinas komunikasi dan informatika yang 

biasa juga disebut kominfo ini berwenang untuk memberikan izin terkait 

dengan bidangnya dan pada daerah wilayah kerjanya. Beberapa 

pengurusan perizinan dibawah kominfo seperti izin Penyelengara Sistem 

Elektronik, Izin Penye-lenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Izin 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggaraan Penyiaran 

(Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan), Izin 

Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Izin Prinsip 

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Badan Hukum, Izin Prinsip 

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Tele-komunikasi, hingga Izin Stasiun Radio. Selain itu, kominfo juga 

berwenang dalam merumuskan layanan dan website yang boleh beroperasi, 

website yang tidak sesuai kebijakan dan undang-undang akan dikenakan 

kebijakan pemblokiran website. Kominfo juga punya peran sebagai 

pelaksana pembinaan bidang komunikasi dan informatika melalui program 

seperti digitalent dan lainnya. 

  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dibentuk  

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 

berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, yaitu mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang 

komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Maros. 

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kabupaten Maros perlu mendapat dukungan secara 

komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas 

serta    tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanannya yang 

tercakup dalam struktur organisasi kantor.  

        Hasil penelitian ini mencakup data-data yang diperoleh selama 

melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros. Data akan disajikan dalam bentuk analisis data dengan 

menggunakan tabel frekuensi dan skoring yang kemudian akan 

diinterpretasikan atau dijelaskan mengenai pengaruh penerapan e-kinerja 

dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui 

Motivasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Kabupaten 
Maros. Kemudian peneliti melakukan deskripsi variabel penelitian untuk 

mengetahui persepsi atau tanggapan responden terkait dengan adanya 

penerapan e-Kinerja dan Kompetensi dalam kaitannya dengan kinerja ASN, 

yang selanjutnya dilakukan analisis PLS. Data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner semuanya diolah dengan menggunakan bantuan 

komputerisasi program SPSS release 24 dan dengan menggunakan program 

PLS, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
 

1. Deskripsi Gambaran Identitas Responden 

       Sebelum membahas mengenai keterkaitan pengaruh penerapan e-

kinerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

melalui Motivasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 
Maros, maka sebelumnya akan disajikan deskripsi gambaran responden, 

yang bertujuan untuk mengetahui profil atau identitas responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini.  Adapun yang menjadi responden 

adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros yang berjumlah sebanyak 66 orang pegawai.  

         Untuk memudahkan dalam pengidentifikasian gambaran identitas 

responden atas obyek penelitian, maka dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa kategori yakni identitas responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, golongan, masa kerja dan status perkawinan 

responden. Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden didapat data 
identitas responden. Penyajian data mengenai identitas responden untuk 

memberikan gambaran tentang keadaan diri dari pada responden, yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 
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a) Jenis Kelamin Responden 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk 

menguraikan atau menggambarkan tingkat persentase dari responden yakni 

jenis kelamin pria dan wanita, seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini: 
 

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

Pria 36 54,5 

Wanita 30 45,5 

Total 66 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 66 orang responden, nampak 

mayoritas pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros didominasi oleh pegawai pria dengan jumlah responden 

sebanyak 36 orang. Sedangkan sisanya adalah pegawai wanita yang 

berjumlah sebanyak 30 orang. 
 

b) Usia Responden 

       Usia responden dalam penelitian dibagi ke dalam empat kategori yakni 

usia < 25 tahun, 25-30 tahun, 31-45 tahun dan usia di atas 46 tahun. Adapun 

penge-lompokan responden berdasarkan usia selengkapnya dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini : 

Tabel 2. Usia Responden 

Usia Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

< 25 tahun 26 39,4 

25-30 tahun 32 48,5 

31-45 tahun 6 9,1 

> 46 tahun 2 3,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
 

         Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar usia 

responden dalam hal ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros didominasi oleh usia 

antara 25-30 tahun dengan jumlah responden sebanyak 32 orang, diikuti 

oleh pegawai yang berusia di bawah 25 tahun. Ini berarti bahwa sebagian 

besar pegawai masih berusia muda dan termasuk kategori umur yang 
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produktif, dimana pada umur yang masih relatif muda, semangat kerja yang 

dimiliki karyawan masih  relatif  tinggi. 
 

c)  Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan terakhir seringkali dipandang sebagai satu kondisi yang 

mencerminkan kemampuan seseorang responden. Dimana semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka akan mempengaruhi pola pikir yang 

nantinya berdampak terhadap tingkat kinerja pegawai. Penyajian data 

responden berdasarkan pendidikan terakhir terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 66 orang responden, nampak bahwa 

mayoritas pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros adalah pegawai yang memiliki pendidikan atau lulusan 

S1 dengan jumlah responden sebanyak 45 orang pegawai, dan sisanya 

adalah pegawai yang lulusan SLTA/SMA, D3 dan S2 dengan jumlah 

responden masing-masing sebanyak 7 orang pegawai. 
 

Tabel 3. Jenis Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

SLTA/SMA 7 10,6 

D3 7 10,6 

S1 45 68,2 

S2 7 10,6 

Total 66 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
 

d) Golongan Responden 

Golongan adalah tingkatan kepangkatan pegawai yang telah 

ditetapkan oleh BKN sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki oleh 

pegawai tersebut. Untuk lebih jelasnya akan disajikan tingkatan golongan 

responden yang dapat disajikan pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4. Golongan Responden  

Golongan  Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

Gol. 1 6 9,1 

Gol. 2 25 37,9 

Gol. 3 33 50,0 

Gol. 4 2 3,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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          Data responden berdasarkan golongan dari 66 responden yang diamati 

maka pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros didominasi oleh golongan 3 dengan jumlah responden 

sebanyak 33 orang, diikuti oleh pegawai yang memiliki golongan 2 yakni 

sebanyak 25 orang pegawai. 
 

e) Masa Kerja Responden 

          Masa kerja responden dalam penelitian ini diartikan sebagai lamanya 

pegawai mengabdikan dirinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros. Masa kerja yang lama akan cenderung membuat  seorang 

pegawai memiliki pengalaman yang lebih tinggi pula dalam bekerja. 

Adapun masa kerja responden pada penelitian ini  disajikan melalui Tabel 5 

yang menunjukkan bahwa dari 66 orang  responden yang diamati, maka 

sebanyak 43 orang pegawa yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika di Kabupaten Maros mempunyai masa kerja antara 5,1-10 

tahun, kemudian pegawai yang mempunyai masa kerja antara 2,1-5 tahun. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Maros 

memiliki pengalaman dalam bekerja karena memiliki masa kerja di atas dari 

5 tahun. 
 

Tabel 5. Masa Kerja Responden 

Masa Kerja  Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

< 2 tahun 7 10,6 

2,1 – 5 tahun 14 21,2 

5,1 – 10 tahun 43 65,2 
> 10 tahun 2 3,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
 

e) Status Responden 

Status responden adalah menggambarkan apakah responden sudah 

berstatus menikah atau belum menikah. Penyajian data responden 

berdasarkan status responden sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini: 
 

Tabel 6. Status Responden 

Status  Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

Menikah 58 87,9 

Belum menikah 8 12,1 

Total 66 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 66 orang responden, maka 

mayoritas pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros memiliki status menikah yakni sebanyak 58 orang 

pegawai, sedangkan sisanya adalah pegawai yang berstatus belum menikah 

yakni sebanyak 8 orang pegawai. 
 

2. Analisis Persepsi Responden mengenai Variabel Penelitian (e-Kinerja, 

Kompetensi,  Motivasi dan Kinerja Pegawai)  

Analisis Persepsi variabel penelitian adalah dimaksudkan untuk 

menguraikan atau menggambarkan secara deskriptif tanggapan atau 

persepsi responden mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Untuk 

mengetahui persepsi atau jawaban responden terhadap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan penyebaran kuesioner, 

dimana hasil output SPSS atas masing-masing variabel dapat diuraikan satu 

persatu sebagai berikut: 

a) Persepsi responden mengenai penerapan e-Kinerja 

E-Kinerja adalah merupakan salah satu aplikasi berbasis Web untuk 

menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit 

atau satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan 

pemberian insentif kerja. Sistem  penerapan e-kinerja ini sangat efektif untuk 

meningkatkan  motivasi kerja pegawai. Pegawai yang giat bekerja  tentunya 

akan memperoleh gaji lebih besar dari pada pegawai yang  malas-malasan. 

Jadi prestasi kerja sangat berperan dalam penerapan sistem e-kinerja ini. 

Adapun persepsi responden mengenai penerapan e-kinerja pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros, maka hasilnya dapat 

dilihat melalui Tabel 7.  
 

Tabel .7. Persepsi Responden mengenai penerapan e-Kinerja 

Item Pernyataan 
Tanggapan Responden Rata-

rata STS TS N S SS 

P
en

er
ap

an
 e

-

K
in

er
ja

 

Instansi menerapkan 

penilaian e-kinerja secara 

elektronik untuk 

meningkatkan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) 

- - 
35 

(53,0) 

27 

(40,9) 

4 

(6,1) 
3,53 
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E-Kinerja memberikan 

manfaat bagi instansi untuk 

mengetahui pencatatan target 

dan realisasi kerja dengan 

cara elektronik 

- - 
27 

(40,9) 

31 

(47,0) 

8 

(12,1) 
3,71 

Penerapan e-kinerja 

diharapkan dapat 

meningkatkan Integritas 

prensensi, kuantitas, dan 

kualitas kerja pegawai 

- - 
24 

(36,4) 

34 

(51,5) 

8 

(12,1) 

 

3,76 

e-kinerja dapat merekam 

semua aktivitas yang 

dikerjakan pegawai 

- 
5 

(7,6) 

29 

(43,9) 

25 

(37,9) 

7 

(10,6) 
3,52 

e-kinerja memberikan 

kontribusi besar terhadap 

organisasi 

- 
18 

(27,3) 

20 

(30,3) 

18 

(27,3) 

10 

(15,2) 
3,30 

Penerapan e-kinerja dapat 

meningkatkan kedisiplinan 

pegawai dalam bekerja 
- 

6 

(9,1) 

22 

(33,3) 

35 

(53,0) 

3 

(4,5) 

 

3,53 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
 

Berdasarkan persepsi atau tanggapan responden atas penerapan e-

Kinerja dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros, maka didominasi oleh 

jawaban terbanyak responden adalah setuju dengan adanya penerapan e-

Kinerja, karena rata-rata pegawai mempersepsikan bahwa dengan adanya 

penerapan e-kinerja diharapkan dapat meningkatkan Integritas prensensi, 

kuantitas, dan kualitas kerja pegawai (3,76), selain itu dengan adanya 

penerapan e-Kinerja dapat memberikan manfaat bagi Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros untuk mengetahui pencatatan target 

dan realisasi kerja dengan cara elektronik (3,71).  
 

b) Persepsi responden mengenai  Kompetensi 

          Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya 
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kemampuan pegawai untuk mentransfer dan mengaplikasikan 

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam bekerja. Kompetensi 

yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi dapat 

dimiliki oleh organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang 

kuat, yang tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi. 

Persepsi responden mengenai kompetensi pegawai pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros dapat disajikan pada Tabel 8. 
 

Tabel 8. Persepsi Responden mengenai Kompetensi 

Item Pernyataan 
Tanggapan Responden Rata-

rata STS TS N S SS 

K
o

m
p

et
en

si
 

Pengetahuan yang saya miliki 

saat ini sudah sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh 

instansi 

- - 
28 

(42,4) 

37 

(56,1) 

1 

(1,5) 
3,59 

Saya memahami Standart 

Operational Procedure bidang 

pekerjaan  

- 
10 

(15,2) 

14 

(21,2) 

23 

(34,8) 

19 

(28,8) 
3,77 

Setiap pegawai harus 

memiliki skill atau keahlian 

dalam bidang pekerjaan yang 

ditangani 

- 
8 

(12,1) 

20 

(30,3) 

21 

(31,8) 

17 

(25,8) 

 

3,71 

Kompetensi yang saya miliki 

membentuk sikap dan 

kepribadian yang baik dalam 

menjalankan aktivitas kerja 

sehari-hari 

- 
8 

(12,1) 

20 

(30,3) 

30 

(45,5) 

8 

(12,1) 
3,58 

Saya bisa menyampaikan 

aspirasi untuk 

pengembangan organisasi 

- 
12 

(18,2) 

21 

(31,8) 

27 

(40,9) 

6 

(9,1) 
3,41 

Saya mematuhi nilai dan 

norma yang berlaku di 

organisasi 

- 
10 

(15,2) 

14 

(21,2) 

31 

(47) 

11 

(16,7) 

 

3,65 

 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
 

         Berdasarkan tabel persepsi responden mengenai kompetensi maka 

sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dengan adanya 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai, karena dengan adanya 
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kompetensi maka setiap pegawai sudah memahami Standart Operational 

Procedure (SOP) dalam bidang pekerjaan (3,77), begitu pula bahwa setiap 

pegawai harus memiliki skill atau keahlian dalam bidang pekerjaan yang 

ditangani (3,71). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi sangat 

penting dimiliki oleh pegawai melalui pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman kerja sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kinerja kerja pegawai. 
 

c) Persepsi responden mengenai  Motivasi Kerja 

Motivasi adalah merupakan proses pemberian dorongan kepada 

pegawai supaya pegawai dapat bekerja sejalan dengan batasan yang 

diberikan guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Motivasi kerja ini 

adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri pegawai yang 

menimbulkan kegiatan kerja yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan sehingga tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai. Adapun persepsi responden mengenai motivasi 

kerja dapat disajikan pada Tabel 9. 
 

Tabel 9. Persepsi Responden mengenai Motivasi Kerja  

Item Pernyataan 
Tanggapan Responden Rata-

rata STS TS N S SS 

M
o

ti
v

as
i 

K
er

ja
 

Saya bekerja, karena didorong 

oleh adanya balas jasa yang 

diberikan oleh organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari hari 

- - 
26 

(39,4) 

36 

(54,5) 

4 

(6,1) 
3,67 

Saya dapat menjalankan 

aktivitas kerja sehari-hari 

apabila kondisi kerja 

menyenangkan 

- - 
15 

(22,7) 

47 

(71,2) 

4 

(6,1) 
3,83 

Instansi memberikan fasilitas 

kerja untuk mendukung 

aktivitas  

- - 
21 

(31,8) 

34 

(51,5) 

11 

(16,7) 

 

3,85 

Prestasi kerja yang saya miliki 

sangat menunjang dalam 

menjalankan aktivitas kerja 

- 
2 

(3,0) 

21 

(31,8) 

38 

(57,6) 

5 

(7,6) 
3,70 

Pegawai yang mencapai target 

kerja sesuai dengan SKP 
- 

6 

(9,1) 

22 

(33,3) 

27 

(40,9) 

11 

(16,7) 
3,65 
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mendapatkan pengakuan dari 

atasan (pimpinan) 

Saya senang dengan pekerjaan 

saat ini karena sesuai dengan 

kemampuan/ pengalaman 

kerja selama ini 

- 
5 

(7,6) 

19 

(28,8) 

24 

(36,4) 

18 

(27,3) 

 

3,83 

 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
 

Berdasarkan data persepsi responden mengenai motivasi kerja maka 

didominasi jawaban terbanyak responden adalah setuju, hal ini dapat dilihat 

sebagian besar pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros memiliki motivasi kerja yang tinggi, karena 

Dinas Kominfo Kabupaten Maros memberikan fasilitas kerja untuk 

mendukung aktivitas kerja sehari-hari (3,85), selain itu setiap pegawai dapat 

menjalankan aktivitas kerja sehari-hari apabila kondisi kerja menyenangkan 

(3,83). Sehingga hal ini dapat memberikan pendorong atau penyemangat 

bagi pegawai untuk bekerja dan menghasilkan kinerja yang tinggi. 
 

d) Persepsi responden mengenai  Kinerja pegawai 

        Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya dan seberapa banyak pegawai dapat memberikan 

kontribusi kepada organisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam 

suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Adapun persepsi atau tanggapan responden mengenai kinerja pegawai hasil 

selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 10.  
 

Tabel 10. Persepsi Responden mengenai Kinerja Pegawai  

Item Pernyataan 
Tanggapan Responden Rata-

rata STS TS N S SS 

K
in

er
ja

 

p
eg

aw
ai

 Saya selalu mengerjakan 

pekerjaan dengan teliti 

sehingga tidak terdapat 

kesalahan 

- - 
19 

(28,8) 

41 

(62,1) 

6 

(9,1) 
3,80 
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Pekerjaan yang saya lakukan 

selalu mencapai target yang 

telah ditetapkan (SKP)  

- - 
19 

(28,8) 

41 

(62,1) 

6 

(9,1) 
3,80 

Saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

- - 
18 

(27,3) 

40 

(60,6) 

8 

(12,1) 

 

3,85 

Setiap pekerjaan yang 

diberikan dapat diselesaikan 

dengan efektif 

- 
6 

(9,1) 

11 

(16,7) 

30 

(45,5) 

19 

(28,8) 
3,94 

Setiap pegawai dituntut untuk 

memiliki kemandirian dalam 

menyelesaikan setiap tugas-

tugas yang diberikan 

- 
5 

(7,6) 

15 

(22,7) 

22 

(33,3) 

24 

(36,4) 
3,98 

Setiap pegawai harus 

mempunyai komitmen baik 

terhadap pekerjaan maupun 

terhadap organisasi 

tempatnya bekerja 

- 
7 

(10,6) 

9 

(13,6) 

32 

(48,5) 

18 

(27,3) 

 

3,92 

 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
 

       Hasil persepsi atau tanggapan responden mengenai kinerja pegawai 

maka sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, hal ini dapat 

dilihat bahwa rata-rata pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros sudah memiliki kinerja kerja yang tinggi, alasannya 

karena setiap pegawai dituntut untuk memiliki kemandirian dalam 

menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan tanpa harus bergantung 

pada pegawai lain (3,98), begitu pula bahwa setiap pekerjaan yang diberikan 

dapat diselesaikan dengan efektif (3,94), serta setiap pegawai harus 

mempunyai komitmen baik terhadap pekerjaan maupun terhadap 

organisasi tempatnya bekerja, sehingga hal ini dapat menjadi pemacu bagi 

pegawai untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Tupoksi Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. 
 

3. Analisis Data Penelitian dengan Menggunakan SEM PLS 3.0 

         Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan SEM 

PLS 3.0. Tahapan yang harus dilakukan oleh setiap peneliti dalam 

menggunakan   Smart Partial Least Square adalah dengan menilai outer model 

atau measurement model. Outer model merupakan model pengukuran untuk 
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menilai validitas dan reliabilitas model, melalui Algoritma Parameter model 

pengukuran yang dapat meliputi : validitas konvergen, validitas 

discriminant, composite reliability dan cronbach’s alpha termasuk nilai R2 

sebagai parameter ketepatan model prediksi. Sebelum dilakukan analisis 

outer model dengan Smart PLS 3.0, terlebih dahulu disajikan tampilan outp 

ut model pengukuran dalam Smart PLS 3.0 yaitu : 
 

 
Gambar 1. Tampilan output Algoritma dengan Menggunakan Smart PLS 3.0 

(Sumber : Data  Primer diolah,2020) 
 

         Berdasarkan tampilan output Smart PLS 3.0 maka akan disajikan uji 

validitas dan uji reliabilitas dalam pengukuran outer model dengan Smart 

PLS 3.0 yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Uji Validitas 

          Uji validitas dalam Smart PLS 3.0 menunjukkan seberapa baik hasil 

yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai dengan teori-

teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk, korelasi yang 

kuat antara konstruk dengan item-item pertanyaan dan hubungan yang 

lemah dengan    variabel lainnya merupakan salah satu cara untuk menguji 

validitas konstruk yang meliputi validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. 

        Adapun uji validitas dalam Smart PLS 3.0 dapat diuraikan satu persatu 

sebagai berikut : 
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a. Uji Validitas Konvergen 

       Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas 

konvergen terjadi jika skor yan diperoleh dari dua instrument yang berbeda 

yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi.  Abdillah 

dan Jogiyanto (2015:195) bahwa rule of thumb yang biasanya digunakan 

untuk membuat pemeriksaan awal dan matriks factor adalah ± 0,30, 

dipertimbangkan telah memenuhi level maksimal untuk loading ± 0,40, 

dianggap lebih baik dan untuk loading > 0,50 dianggap signifikan secara 

praktis. Dengan demikian semakin tinggi nilai factor rule of thumb yang 

digunakan untuk validitas konvergen adalah outer loading > 0,70 

communality > 0,50 dan average variance extracted (AVE) > 0,50. 

         Berdasarkan hasil output algoritma dalam Smart  PLS 3.0, maka akan 

disajikan nilai loading dari setiap indikator dalam masing-masing konstruk 

yang diamati yang dapat disajikan melalui tabel berikut ini : 

Tabel 11 menunjukkan uji validitas dari setiap konstruk penelitian 

dimana untuk penerapan e-kinerja dengan 6 indikator yang memiliki nilai 

loading 0,709-0,859. Dimana setiap indikator penelitian sudah memiliki nilai 

loading lebih besar dari 0,70, berarti dapat disimpulkan bahwa setiap 

indikator penelitian sudah dinyatakan valid. Kemudian untuk konstruk 

kompetensi diukur dengan 6 indikator dengan nilai loading factor yang 

lebih besar dari 0,70 dan nilai AVE sudah lebih besar dari 0,50, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setiap indikator penelitian konstruk kompetensi 

sudah dapat dikatakan valid. 

Kemudian konstruk motivasi kerja dengan 6 indikator penelitian, 

dimana keenam indikator penelitian sudah memiliki nilai loading factor 

yang lebih besar dari 0,70 dan selain itu memiliki nilai AVE lebih besar dari 

0,50, hal ini dapat diartikan bahwa setiap indikator penelitian sudah dapat 

dikatakan valid. Selain itu, konstruk kinerja pegawai diukur dengan 6 

indikator penelitian, dimana setiap nilai loading factor dari masing-masing 

indikator peneitian sudah memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70 

dan AVE lebih besar dari 0,50. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap 

indikator penelitian sudah dapat dikatakan valid. 

Karena setiap indikator penelitian dari masing-masing konstruk penelitian 

sudah  memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70 dan selain itu nilai 

AVE lebih besar dari 0,50 maka dapat dikatakan bahwa setiap indikator dari 
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masing-masing konstruk sudah valid sehingga data penelitian ini sudah 

dapat diproses lebih lanjut. 
 

b. Uji Validitas Diskriminan 

Uji validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 

dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika 2 instrumen yang berbeda 

dalam mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi 

menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Dalam uji validitas 

diskriminan maka parameter yang digunakan dalam pengukuran valid 

diskriminan adalah akar AVE dan dari korelasi variabel laten. Menurut 

Abdullah dan Jogiyono (2015:196) yang mengemukakan bahwa rule of 

thumb yang memiliki validitas distribusi adalah akar AVE lebih besar dari 

korelasi variabel laten. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas 

maka akan disajikan validitas diskriminan dengan metode akar AVE dan 

korelasi variabel laten yang dapat dilihat pada Tabel 11.   

Karena setiap indikator penelitian dari masing-masing konstruk 

penelitian sudah  memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,70 dan selain 

itu nilai AVE lebih besar dari 0,50 maka dapat dikatakan bahwa setiap 

indikator dari masing-masing konstruk sudah valid sehingga data penelitian 

ini sudah dapat diproses lebih lanjut. 
 

Tabel 11. Hasil Outer Loading Smart PLS 3.0 

Konstruk  

Penelitian 

Indikator 

Penelitian 

Loading 

Factor 

AVE Keputusan 

A. Penerapan e-

Kinerja 

X1.1 0,859 

0,582 

Valid 

 X1.2 0,779 Valid 

 X1.3 0,743 Valid 

 X1.4 0,752 Valid 

 X1.5 0,709 Valid 

 X1.6 0,725 Valid 

B. Kompetensi X2.1 0,899 

0,604 

Valid 

 X2.2 0,736 Valid 

 X2.3 0,710 Valid 

 X2.4 0,740 Valid 

 X2.5 0,827 Valid 

 X2.6 0,733 Valid 
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C. Motivasi Kerja Z1 0,752 

0,590 

Valid 

 Z2 0,797 Valid 

 Z3 0,727 Valid 

 Z4 0,737 Valid 

 Z5 0,785 Valid 

 Z6 0,806 Valid 

D. Kinerja pegawai Y1 0,865 

0,714 

Valid 

 Y2 0,871 Valid 

 Y3 0,838 Valid 

 Y4 0,811 Valid 

 Y5 0,852 Valid 

 Y6 0,831 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
 

b. Uji Validitas Diskriminan 

       Uji validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 

dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika 2 instrumen yang berbeda 

dalam mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi 

menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Dalam uji validitas 

diskriminan maka parameter yang digunakan dalam pengukuran valid 

diskriminan adalah akar AVE dan dari korelasi variabel laten. Menurut 

Abdullah dan Jogiyono (2015:196) yang mengemukakan bahwa rule of 

thumb yang memiliki validitas distribusi adalah akar AVE lebih besar dari 

korelasi variabel laten. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas 

maka akan disajikan validitas diskriminan dengan metode akar AVE dan 

korelasi variabel laten ditunjukkan pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Diskriminan Validitas. 

 Sumber : Data primer diolah, 2020 
 

Tabel 12 yakni validitas diskriminan untuk konstruk penerapan e-

kinerja, dimana nilai alur AVE lebih besar jika dibandingkan dengan nilai 

cross loading konstruk kompetensi (0,320), motivasi kerja (0,480) dan kinerja 

pegawai (0,445), berarti untuk konstruk penerapan e-Kinerja sudah memiliki 

diskriminan validitas yang baik. Kemudian dilihat dari kompetensi dengan 

nilai akar AVE sebesar 0,777 lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja 

pegawai (0,675)  sehingga dapat dikatakan bahwa konstruk kompetensi 

sudah memiliki validitas diskrimiant yang baik. Begitu pula dengan 

motivasi kerja (Z) sebesar 0,768 lebih tinggi dari nilai loading konstruk 

lainnya. Berarti untuk motivasi kerja memiliki nilai discriminant yang sudah 

baik. Sedangkan untuk kinerja pegawai memiliki nilai akar AVE yang lebih 

besar dari korelasi konstruk lainnya, sehingga dalam penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa masing-masing konstruk sudah memiliki nilai korelasi 

konstruk lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-

masing konstruk yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian 

sudah memiliki validitas discriminant yang baik. 

2). Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas dalam SEM PLS 3.0 maka akan disajikan 

uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan akurat, konsistensi dan ketepatan 

suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran, pelaksanaan uji reliabilitas 

maka peneliti menggunakan dua metode yakni cronbach’s alpha dan composite 

reliability. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu 

konstruk, sedangkan composite reliability mengukur nilai reliabilitas suatu 
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konstruk. Namun composite reliability dinilai lebih baik dalam mengetahui 

konsistensi internal suatu konstruk.  Menurut Abdullah dan Jogiyanto 

(2015:196) bahwa rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus 

lebih besar dari 0,70 meskipun nilai 0,60 masih dapat diterima. Namun 

sesungguhnya uji konsisten internal sudah mutlak untuk dilakukan jika 

validitas konstruk telah terpenuhi karena konstruk yang valid adalah 

konstruk yang reliabel sebelumnya konstruk yang reliabel belum tentu 

valid. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan 

nilai cronbach’s alpha dan composite reliability  disajikan pada Tabel 13. 
 

Tabel 13. Besarnya Nilai Cronbach’s Alpa dan Composite Reliability 

No. Konstruk 
Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliablity 
Keputusan 

1. Penerapan e-

Kinerja 

0,857 0,893 Andal/Reliabel 

2. Kompetensi 0,867 0,901 Andal/Reliabel 

3. Motivasi kerja 0,861 0,896 Andal/Reliabel 

4. Kinerja pegawai 0,920 0,937 Andal/Reliabel 

 Sumber : Lampiran 5 
 

Tabel 13 yakni nilai cronbach’s alpha dan composite reliability, dimana 

untuk penerapan e-kinerja memiliki nilai cronbach’s alpha 0,857 dan composite 

reliability 0,893, karena nilai cronbach’s alpha dan composite reliability sudah 

lebih besar dari 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk penerapan e-

Kinerja sudah dapat dikatakan andal/reliabel. Kemudian dilihat dari 

kompetensi dengan nilai cronbach’s alpha 0,867, dan composite reliability 0,901 

berarti dapat dikatakan bahwa kontsruk kompetensi sudah memiliki nilai 

yang lebih besar 0,70. Hal ini dapat diartikan bahwa konstruk kompetensi 

sudah dinyatakan andal atau reliable. Kemudian untuk konstruk motivasi 

dengan nilai cronbach’s alpha 0,861 dan nilai composite reliability 0,896. Berarti 

semua konstruk motivasi sudah dapat dikatakan andal atau reliable. 

Selanjutnya konstruk kinerja pegawai dengan nilai cronbach’s alpha sebesar 

0,920 dan composite reliability 0,937 maka dapat dikatakan bahwa konstruk 

kinerja pegawai sudah andal/reliable. 
 

4. Analisis Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dalam smrat PLS 3.0 dengan menggunakan R2 untuk 

konstruk dependen, nilai koefisien partial atau tvalues tiap variabel untuk 

uji signifikan antar konstruk dalam model struktural. Nilai R2 digunakan 
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untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap 

variabel dependen, semakin tinggi R2 berarti semakin baik model prediksi 

dari model penelitian yang diajukan. Nilai koefisien path atau inner model 

menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Menurut 

Abdillah dan Jogiyanto (2015:197) bahwa skor koefisien partial atau inner 

model yang ditujukan oleh nilai tstatistik di atas 1,96, untuk pengujian 

hipotesis du ekor (two tailed) dan di atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one 

tailed) dan untuk menguji hipotesis pada alpha 5% dan Power 80%. 

Pengujian model pengukuran dan model struktural ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

Berdasarkan Gambar 2 yaitu tampilan output inner model dari hasil 

bootstrapping dengan Smart PLS 3.0,  maka terlebih dahulu akan disajikan 

pengukuran ketepatan model yang dilihat dengan nilai R2 yaitu pada Tabel 

14.  
  

 

Gambar 2. Tampilan Output Inner Model dari Hasil Bootstraping dalam 

Smart PLS 3.0 (Sumber : Data primer diolah, 2020) 

 

Tabel 14. Nilai R Square (R2) 

Variabel R Square  Adjusted R2 

Motivasi kerja (Z) 0,610 0,597 

Kinerja pegawai (Y) 0,598 0,579 

 Sumber : Data primer diolah, 2020 
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         Tabel 14 menunjukkan nilai R square dan adjusted R square, dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah adjusted r square. Dimana nilai 

adjusted r square untuk motivasi kerja yaitu 0,597 atau 59,70%, angka 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu penerapan 

e-kinerja dan kompetensi dapat menjelaskan variasi variabel motivasi kerja 

sedangkan sisanya sebesar 40,30% (1-0,597x 100) dapat dijelaskan oleh 

faktor-faktor yang tidak dijelaskan. 

Kemudian adjusted r square sebesar 0,579 atau 57,90%. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu penerapan e-kinerja, 

kompetensi dan motivasi kerja dapat menjelaskan kinerja pegawai. 

Sedangkan sisanya sebesar 42,10% (1-0,579 x 100) ditentukan oleh faktor-

faktor yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya akan 

disajikan penilaian ketetapan model dengan menggunakan Q-Square 

predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai 

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-

Square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance, sebaliknya 

jika nilai Q-Square < 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive 

relevance. Perhitungan Q-Square dilihat dengan rumus : 
 

Q2 = 1 – (1 - R1 2) (1 – R2 2) … (1 – Rp
2) 

Q2 = 1 – (1 – 0,597) (1 – 0,579)  

Q2 = 1 – (0,403 x 0,421)                    (5) 

Q2 = 1 – 0,1696 

Q2 = 0,8304                    

Berdasarkan nilai Q2 = 0,8304 yang menunjukkan bahwa nilai Q2 = 0,304 > 0 

maka dapat disimpulkan bahwa model uji jalur dalam Smart PLS 3.0 sudah 

memiliki model yang sudah baik karena nilai Q2 sudah mendekati 1. Karena 

model pengujian jalur dengan Smart PLS 3.0 maka akan disajikan hasil 

pengujian hipotesis penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 15. 

Berdasarkan Tabel 15 yakni hasil koefisien jalur maka dapat disajikanb 

analisis dari setiap jalur yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Penerapan e-Kinerja terhadap motivasi kerja pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros 

 Hasil analisis data mengenai pengaruh penerapan e-kinerja terhadap 

motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros, dimana diperoleh koefisien sebesar 0,228. Hal ini dapat dikatakan 

penerapan e-kinerja yang dilakukan dapat memberikan peningkatan 

kinerja pegawai. Sedangkan dilihat dari nilai value sebesar 0,002. Karena 



 

31 

dengan nilai value sebesar 0,002 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

penerapan e-Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros dapat memberikan pengaruh yang 

nyata dalam meningkatkan motivasi kerja. 
 

Tabel.15. Hasil Pengujian Jalur Variabel Penelitian diolah dengan Smart PLS 3 

Indikator Koefisien 

standar 

Standar  

Error 

Tstatistik value 

- Penerapan e-kinerja  

   terhadap motivasi kerja 

0,228 0,072 3,179 0,002 ** 

- Kompetensi terhadap  

   motivasi kerja 

0,677 0,065 10,368 0,000 *** 

- Penerapan e-kinerja  

terhadap kinerja   

pegawai 

0,214 0,092 2,332 0,020 ** 

-  terhadap kinerja 

pegawai 

0,311 0,020 2,342 0,020 ** 

-  Motivasi kerja 

terhadap kinerja 

pegawai 

0,393 0,002 3,089 0,002 ** 

Keterangan  ≤ 10, **  ≤ 0,05, ***  ≤ 0,001 (Sumber : Data olahan, 2020) 
 

Berdasarkan Tabel 15, hasil koefisien jalur maka dapat disajikanb 

analisis dari setiap jalur yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

b) Penerapan e-Kinerja terhadap motivasi kerja pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros 

Hasil analisis data mengenai pengaruh penerapan e-kinerja terhadap 

motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros, dimana diperoleh koefisien sebesar 0,228. Hal ini dapat dikatakan 

penerapan e-kinerja yang dilakukan dapat memberikan peningkatan 

kinerja pegawai. Sedangkan dilihat dari nilai value sebesar 0,002. 

Karena dengan nilai value sebesar 0,002 < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa penerapan e-kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros dapat memberikan pengaruh yang 

nyata dalam meningkatkan motivasi kerja. 
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c) Kompetensi terhadap motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros 

Berdasarkan koefisien jalur mengenai pengaruh kompetensi terhadap 

motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros dengan nilai path koefisien sebesar 0,677. Hal ini dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi kompetensi pegawai maka akan dapat 

meningkatkan motivasi kerja bagi setiap pegawai khususnya pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. Sedangkan dilihat 

dari nilai  value = 0,000. Dimana dengan nilai value 0,000 < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa kompetensi memberikan pengaruh yang nyata 

dalam meningkatkan motivasi kerja. 

d) Penerapan e-Kinerja terhadap Kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros 

Berdasarkan hasil olahan data dengan smart PLS 3.0 maka diperoleh 

koefisien jalur (path coefficient) yaitu sebesar 0,214, yang dapat diartikan 

bahwa jika penerapan e-Kinerja dilakukan dengan baik maka akan dapat 

meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

di Kabupaten Maros. Hasil nilai value = 0,020 < 0,05, hal ini 

membuktikan bahwa e-Kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Dengan kata lain e-Kinerja memberikan pengaruh secara nyata 

dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros. 

e) Kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros 

  Besarnya nilai koefisien jalur (path coefficient) sebesar 0,311, artinya 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan 

pekerjaan maka akan dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan 

kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros. Selanjutnya dari hasil value sebesar 0,020 < 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros. Dengan kata lain bahwa kompetensi dapat memberikan pengaruh 

bermakna dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros. 

f) Motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros 

              Hasil koefisien jalur yang diolah dengan Smart PLS 3.0 yakni sebesar 

0,393, dengan nilai koefisien jalur yang diperoleh nilai positif maka dapat 
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dikatakan bahwa motivasi kerja yang tinggi dapat memberikan pengaruh 

dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros. Kemudian dilihat dari nilai value 

sebesar 0,002, karena dengan nilai value = 0,002 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros. Sehingga dari hasil penelitian tersebut di atas dapat diartikan 

bahwa motivasi memberikan pengaruh bermakna dalam meningkatkan 

kinerja pegawai. Kemudian akan dilakukan uji mediasi yang bertujuan 

untuk menguji apakah e-kinerja dan kompetensi berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai yang dimediasi melalui motivasi kerja pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. Hal ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a) Penerapan E-kinerja terhadap kinerja pegawai yang dimediasi melalui 

motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros  

        Besarnya pengaruh tidak langsung e-kinerja terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja sebesar 0,0896 atau sama dengan 8,96%. Hal in dapat 

diartikan bahwa besarnya pengaruh e-kinerja jika melalui motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros sebesar 8,96%. Kemudian akan dilakukan uji mediasi 

melalui sobel test dimana kalkulator sobel test dengan aplikasi yang 

disajikan pada Tabel 16. 

  

Tabel 16. Hasil Uji Sobel Test e-Kinerja terhadap Kinerja Pegawai yang 

dmediasi  melalui Motivasi Kerja 

Sumber : (Data primer diolah dengan Kalkulator sobel test, 2020). 
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Tabel 16, hasil uji sobel test, dimana diperoleh nilai sobel statistik sebesar 

2,215 dan value = 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai sobel 

statistik 2,215 > 1,96 dan value = 0,026 < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa e-kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai yang 

dimediasi melalui motivasi kerja. Artinya secara empirik menemukan 

bahwa e-kinerja berpengaruh terhadap motivasi kerja sehingga berimplikasi 

dalam meningkatkan kinerja pegawai pada  Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros. 
 

b) Kompetensi terhadap kinerja pegawai yang dimediasi melalui 

motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros  

Besarnya pengaruh tidak langsung kompetensi terhadap kinerja pegawai 

yang dimediasi melalui motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros sebesar 0,266 atau 26,60%. Hal ini dapat 

diartikan bahwa besarnya pengaruh tidak langsung kompetensi terhadap 

kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebesar 26,60%. Kemudian akan 

dilakukan uji sobel test pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai 

melalui motivasi kerja yang dapat disajikan pada Tabel 17. 
 

Tabel 17. Kalkulator Sobel Test Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Pegawai yang dimediasi melalui Motivasi Kerja 

 Sumber : Data primer diolah, 2020 

       Berdasarkan tabel 17 yakni hasil uji sobel test maka diperoleh sobel 

statistik sebesar 2,960 dengan nilai value sebesar 0,003. Karena nilai sobel 

statistik sebesar 2,960 < 1,96 dan selain itu nilai value sebesar = 0,003 < 0,05, 

hal ini dapat dikatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai yang dimediasi melalui motivasi kerja. Sehingga 

implikasi penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja terbukti dapat 

memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. 
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Penelitian ini membahas mengenai penerapan e-Kinerja dan kompetensi 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimediasi melalui 

Motivasi Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten 

Maros dimana pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diuraikan satu persatu sebagai berikut : 
 

1) Penerapan E-kinerja terhadap motivasi kerja pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Maros 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-kinerja pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros terlihat bahwa 

kontribusi skor jawaban responden yang terbesar adalah penerapan e-

kinerja diharapkan dapat meningkatkan integrasi, prensensi, kuantitas, 

dan kualitas kerja pegawai, sedangkan skor jawaban responden yang 

terendah adalah e-kinerja dapat merekam semua aktivitas yang 

dikerjakan pegawai. Sehingga dari hasil jawaban pegawai yang bekerja 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros sudah 

dikategorikan baik, karena e-kinerja sudah dapat memberikan manfaat 

bagi instansi dalam mengetahui pencapaian target dan realisasi kerja 

secara elektronik. 

Kemudian dalam pelaksanaan e-kinerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai 

dalam bekerja yang memberikan kontribusi terhadap Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Maros dan selain itu penerapan e-kinerja 

dapat berperan dalam mengetahui target dan realisasi kerja dengan cara 

elektronik. Dimana e-kinerja memiliki manfaat yaitu dapat merekam 

semua aktivitas yang dikerjakan pegawai. Temuan dalam penelitian ini 

yaitu pengaruh penerapan e-kinerja terhadap motivasi kerja pegawai 

yang secara implikasi menunjukkan bahwa penerapan e-kinerja 

memberikan pengaruh secara nyata dalam meningkatkan motivasi kerja 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, alasannya 

karena dalam penerapan e-kinerja memiliki manfaat bagi pegawai yang 

berdampak terhadap motivasi kerja bagi pegawai dalam menjalankan 

aktivitas kerja sehari-hari. 

        Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2017) bahwa penerapan 

e-kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, hal ini 

sejalan dengan yang dilakukan oleh peneliti bahwa penerapan e-kinerja 

pegawai dapat memperlancar peningkatan motivasi kerja yang artinya 

bahwa dengan penerapan e-kinerja dapat mendorong setiap pegawai 
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pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. Sehingga 

sejalan dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2017). 
 

2) Kompetensi terhadap motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros 

              Hasil penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah 

pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai 

dalam melakukan pekerjaan sudah dikategorikan tinggi karena tingkat 

pengetahuan pegawai dengan pekerjaan yang dilakukan selama ini sudah 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros, selain itu setiap pegawai sudah 

memahami Standard Operational Procedure (SOP) dalam bidang pekerjaan 

yang ditangani.  

      Kemudian dilihat dari skill atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai 

dalam melakukan pekerjaan sudah dikategorikan baik karena dilihat dari 

masa kerja pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros rata-rata antara 5,1-10 tahun sehingga 

pegawai dalam melakukan pekerjaan sudah ditunjang oleh adanya skill 

atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dalam penyelesaian 

pekerjaan. Selain itu masing-masing pegawai dalam melakukan 

pekerjaan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros rata-rata sudah memahami Standar Operasional 

Prosedur dalam bidang pekerjaan yang ditangani oleh setiap pegawai. 

               Mengacu pada sikap dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan 

sehari-hari terlihat sudah berjalan dengan baik alasannya karena 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros sudah mampu membentuk sikap 

dan kepribadian dengan baik dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-

hari. Selanjutnya persepsi pegawai yang terkait dengan penyampaian 

aspirasi untuk pengembangan organisasi sudah dirumuskan baik oleh 

pegawai alasannya karena atasan selalu memberikan kesempatan kepada 

setiap pegawai untuk menyampaikan aspirasi untuk pengembangan 

organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. 

Selanjutnya dari hasil nilai dan norma dalam lingkup Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kabupaten Maros sudah berjalan dengan  baik, hal ini 

sesuai dengan hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa setiap 
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pegawai yang bekerja sudah mematuhi nilai dan norma yang berlaku 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. 

Temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa secara 

empirik kompetensi memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan motivasi kerja. Dengan kata lain kompetensi yang 

dimiliki oleh pegawai yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten Maros memberikan pengaruh yang bermakna 

dalam meningkatkan motivasi kerja. Penelitian yang dilakukan oleh 

Prastiti (2018) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja, sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Lubis (2018:62) 

bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dapat mendukung 

organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap peluang yang 

timbul. Sehingga dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prastiti (2018) dan pendapat yang dikemukakan oleh 

Lubis (2018:62). 
 

3) Penerapan E-Kinerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 

               Penerapan e-kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros yang dilakukan selama ini sudah dapat 

meningkatkan kinerja bagi aparatur sipil negara, hal ini dapat dilihat dari 

penyebaran kuesioner kepada setiap pegawai yang bekerja pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros sudah mengerjakan 

pekerjaan secara terkoordinasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan pekerjaan dan selain itu setiap pegawai sudah memiliki 

kemandirian dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang menjadi tugas 

dan tanggungjawabnya serta pegawai senantiasa memiliki komitmen 

terhadap pekerjaan kepada setiap organisasi yang menjadi tempat 

pegawai dalam bekerja. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-kinerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, sehingga penelitian ini 

dapat diimplikasi bahwa penerapan e-kinerja memberikan pengaruh 

yang bermakna dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. Penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2014) bahwa e-kinerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparatur sipil negara, sedangkan Mukti, dkk. (2019) 

bahwa penilaian kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja pegawai. Sehingga dalam penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dan Mukti, dkk. (2019), dan 

mendukung hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. 
 

4) Kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 

               Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros. Dimana temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai dalam melakukan 

pekerjaan maka akan dapat meningkatkan hasil kerja yang dimiliki oleh 

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga berdampak terhadap 

peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros. 

Gunawan (2019) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan Sarifuddin 

(2016) yang penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan Prastiti (2018) 

yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2019), 

Sarifuddin dan Prastiti (2018). 
 

5) Motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 

Hasil analisis mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, yang 

menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat diartikan bahwa makin tinggi 

motivasi pegawai dalam melakukan pekerjaan maka akan memberikan 

dampak dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Maros. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros, bahwa setiap pegawai bekerja karena 

didorong oleh adanya balas jasa yang diberikan oleh organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ini dapat dilihat bahwa secara 

umum pegawai bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pegawai 
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bersama keluarga, baik berupa sandang, pangan maupun papan. 

Kemudian setiap pegawai dapat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari 

karena kondisi kerja menyenangkan, ini dapat dilihat dari kondisi kerja 

yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 

dilengkapi dengan AC, serta bersih dan ruangan tertata rapi sehingga 

pegawai termotivasi menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Kemudian 

Instansi memberikan fasilitas kerja untuk mendukung aktivitas, hal ini 

dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana, seperti : kendaraan dinas,  

komputer, printer, dan lain-lain. Selanjutnya prestasi kerja yang pegawai 
miliki sangat menunjang dalam menjalankan aktivitas kerja, alasannya 

karena dengan adanya prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai maka 

akan sangat mudah untuk dilakukan promosi jabatan bagi setiap 

pegawai. Kemudian pegawai yang mencapai target kerja sesuai dengan 

SKP mendapatkan pengakuan dari atasan (pimpinan), ini dapat dilihat 

bahwa apabila pegawai mencapai target maka akan diberikan 

penghargaan, seperti : perjalanan dinas dan makan bersama. Sedangkan 

pernyataan bahwa setiap pegawai senang dengan pekerjaan saat ini 

karena sesuai dengan kemampuan/pengalaman kerja selama ini, 

alasannya karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 
selalu menyelenggara-kan diklat-diklat bagi setiap pegawai dan materi 

diklat yang diberikan selalu disesuaikan dengan bidang kerja sehingga 

hal ini dapat menambah pengetahuan dan keahlian serta menjadi 

pengalaman bagi peneliti.  

Ferdiane, dkk. (2018) yang menemukan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Sedangkan Meutia 

dan Tubagus (2016) yang penelitian menemukan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ferdiane, dkk. (2018) dengan Meutia dan Tubagus (2016) dan 
mendukung hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

6) Penerapan E-Kinerja berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara yang dimediasi melalui motivasi kerja pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Maros 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-kinerja berpe-

ngaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi 

kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa motivasi kerja dapat memediasi pengaruh 

penerapan  e-kinerja terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain 

penerapan e-kinerja dapat meningkatkan motivasi kerja sehingga 
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berdampak dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata 

pegawai sudah memiliki kinerja kerja yang tinggi, hal ini dapat dilihat 

bahwa setiap pegawai selalu mengerjakan pekerjaan dengan teliti 

sehingga tidak terdapat kesalahan, hal ini disebabkan karena apabila ada 

pegawai yang tidak mengerti terhadap tugas-tugas yang diberikan maka 

selalu diberikan bimbingan dan arahan terkait dengan pekerjaan yang 

ditangani. Kemudian pekerjaan yang dilakukan selalu mencapai target 
yang telah ditetapkan (SKP), hal ini dapat dilihat bahwa setiap kegiatan 

tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan 

fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan uraian tugas yang telah 

ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), selain itu 

penilaian SKP diseleraskan dengan unsur penilaian perilaku kerja 

pegawai. 

Pernyataan bahwa setiap pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan, dimana setiap pegawai selalu 

menjalin kerjasama dengan sesama pegawai lainnya atau membentuk 

Tim sehingga pekerjaan yang diberikan dapat selesai sesuai dengan 
waktu yang ditentukan. Begitu pula bahwa setiap pekerjaan yang 

diberikan dapat diselesaikan dengan efektif, alasannya karena pekerjaan 

dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 

berdasarkan skor kriteria penilaian pekerjaan apakah efektif atau tidak 

efektif. Kemudian setiap pegawai dituntut untuk memiliki kemandirian 

dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan, hal ini dapat 

dilihat bahwa setiap pegawai diberikan kemandirian melalui kesempatan 

untuk menge-luarkan ide-ide atau gagasan terkait dengan pencapaian 

visi dan misi organisasi. Sedangkan pernyataan bahwa setiap pegawai 

harus mempunyai komitmen baik terhadap pekerjaan maupun terhadap 
organisasi tempatnya bekerja, hal ini dapat dilihat bahwa setiap pegawai 

mempunyai perjanjian kerja atau keterikatan, serta ditanamkan dalam 

diri setiap pegawai rasa kesetiaan yang tinggi terhadap setiap pekerjaan 

yang diberikan dan kesetiaan pada organisasi tempatnya bekerja selama 

ini. 
 

7. Kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

dimediasi melalui motivasi kerja pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja 

dapat memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada 
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, sehingga secara 

implikasi dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi sehingga 

memberikan dampak dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. Hal ini dapat dilihat 

bahwa dengan adanya pengetahuan yang dimiliki pegawai, memahami 

SOP dalam bidang pekerjaan, memiliki skill atau keahlian dalam bidang 

pekerjaan yang ditangani. Begitu pula dengan kompetensi yang dimiliki 

akan membentuk sikap dan kepribadian pegawai yang baik, 
menyampaikan aspirasi serta mematuhi nilai dan norma yang berlaku di 

organisasi maka akan memberikan motivasi bagi pegawai untuk bekerja 

sehingga dapat meningkatkan kinerja kerjanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiti (2018) yang menunjukkan 

bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai melalui motivasi kerja. Sehingga dalam penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiti (2018) dan sesuai dengan 

hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. 

 

IV. KESIMPULAN 

   Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut : 

a. Penerapan e-kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

kerja dan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Maros, 

b. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

dan kinerja   pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Maros,  

c. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maros. 

Artinya motivasi kerja memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan 
kinerja pegawai, 

d. Motivasi kerja terbukti dapat memediasi pengaruh penerapan e-kinerja 

terhadap kinerja pegawai, secara empirik membuktikan bahwa 

penerapan e-kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

sehingga berdampak terhadap kinerja pegawai. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengnalisis pengaruh langsung BOPO 

terhadap Profitabilitas, pengaruh tidak langsung BOPO terhadap 

Profitabilitas Melalui CAR, pengaruh langsung Bank Size terhadap 

profitabilitas pengaruh tidak langsung Bank Size terhadap Profitabilitas 

melalui CAR dan pengaruh CAR terhadap Profitabilitas. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif 

kausal pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia data sekunder berupa laporan tahunan bank umum 

konvensional tahun 2014-2018, dilaksanakan dari Desember 2019 sampai 

Maret 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari NPL secara langsung terhadap Profitabilitas,  tidak terdapat 

pengaruh dari NPL secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR, bahwa tidak terdapat pengaruh dari LDR secara langsung terhadap 

Profitabilitas, bahwa tidak terdapat pengaruh dari LDR secara tidak 

langsung terhadap Profitabilitas melalui CAR, tidak terdapat pengaruh 

dari BOPO secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui CAR, tidak 

terdapat pengaruh dari Bank Size secara langsung terhadap Profitabilitas, 

tidak terdapat pengaruh dari Bank Size secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR dan tidak terdapat pengaruh dari CAR secara 

langsung terhadap Profitabilitas  

Kata kunci : Bank Size, Capital Adequacy Ratio, Bursa Efek Indonesia. 
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I. PENDAHULUAN 

Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjadi penopang dalam 

perekonomian nasional. Dalam hal ini campur tangan pemerintah untuk 

mengatasi kondisi perbankan yang tidak sehat diturunkan melalui Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Salah satu peranan dan tugas 

Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank sebagai 

lembaga kepercayaan masyarakat perlu diawasi agar dapat menjaga 

kesehatannya dan tetap memelihara kepercayaan masyarakat, sebab bank 

bekerja dengan dana dari masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 

sampai dengan Pasal 37 B Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang No.23 

tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No.3 Tahun 2004. Bank Indonesia dalam mengemban tugas 

untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang 

untuk menetapkan peraturan , memberikan dan mencabut ijin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, dan mengenakan 

sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Mengacu kepada ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa Bank 

Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara 

utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan 

menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. 

Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa 

pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan 

tindakantindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung 

yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan 

evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya Bank 

Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara berkala sekurang-

kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu pemeriksaan 

dapat dilakukan secara insidentil setiap waktu apabila diperlukan untuk 

meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi 

adanya penyimpangan. 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Peranan perbankan secara optimal dapat 
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dicapai apabila bank memenuhi standar kesehatan sebagaimana diatur oleh 

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Secara 

umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau 

sebagai financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus 

unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit) serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran 

(Ismail, 2011). 

Profitabilitas merupakan indikator yang sering digunakan untuk 

untuk mengukur kinerja suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah 

bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan (Kuncoro, 2002). Profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan 

(Kasmir, 2014). Return On Assets (ROA) digunakan dalam mengukur 

profitabilitas perusahaan,termasukbank, baik bank umum maupun bank 

syariah. Return On Assets (ROA) adalah rasio yang membagi antara laba 

bersih sebelum pajak dengan rata-rata total aset pada awal periode dan akhir 

periode. ROA digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

mengelola setiap nilai aset yang mereka miliki untuk menghasilkan laba 

bersih sebelum pajak.Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin baik 

kinerja bank tersebut dalam mengelola asetnya. Bank Indonesia lebih 

mementingkan penilaian besarnya laba berdasarkan ROA dalam 

menentukan tingkat kesehatan bank karena Bank Indonesia lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang 

sebagian besar dananya dihimpun dari simpanan masyarakat yang pada 

akhirnya dapat mencerminkan keberlanjutan kinerja keuangan suatu bank 

(Dendawijaya, 2009). 

Risiko yang harus dihadapi oleh bank juga meningkat seiring dengan 

berkembangnya dunia perbankan. Bank Indonesia kemudian 

menambahkan faktor penilaian tingkat kesehatan perbankan untuk 

mengantisipasirisiko yang akan ditanggung oleh bank. Bank akan 

menghadapi berbagai risiko untuk mencapai profitabilitas yang optimal, 

salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit sering dihadapi oleh bank 

karena sebagian besar aktivitas utama perbankan di Indonesia berupa 

penyaluran kredit.Risiko kredit dapat dilihat dari kredit macet yang 

ditunjukkan oleh besarnya rasio Non Performing Loan (NPL).Kredit 

bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat 
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hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam 

menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran (Kasmir, 2014). 

Apabila rasio NPL semakin tinggi, maka aset yang dimiliki akan menurun 

di kemudian hari karena aset tersebut digunakan untuk menutupi kerugian 

akibat adanya kredit macet. Semakin besar risiko kredit yang dihadapi suatu 

bank akan meningkatkan pembentukan cadangan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) dari ekuitas yang dimiliki, sehingga bagian 

dariekuitas yang merupakan komponen kecukupan modal akan berkurang 

(Maheswari, 2014). 

Profitabilitas bank yang tinggi selain dipengaruhi oleh Non Performing 

Loan (NPL) juga dapat dipengaruhi oleh Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to 

Deposit Ratio (LDR) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang 

digunakan untuk mengukur likuiditas bank. Rasio ini menunjukkan 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir,2014). Semakin 

tinggi jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat menandakan bahwa rasio 

LDR pada bank tersebut tinggi. Rasio LDR yang tinggi akan berpengaruh 

pada tingkat profitabilitas bank karena dengan tingginya penyaluran kredit 

maka tingkat pendapatan bunga atau Income akan bertambah. Hal ini 

menandakan bahwa semakin tinggi penyaluran kredit yang dilakukan bank 

maka akan meningkatkan profitabilitas bank. 

Profitabilitas bank yang tinggi selain dipengaruhi tingkat Non 

Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR), juga dapat 

dipengaruhi oleh rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

BOPO merupakan ukuran sejauh mana manajemen bank telah 

menggunakansemua faktor produksinya dengan efektif dan 

efisien.Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan 

menggunakan rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan 

operasional. BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank karena 

semakin besar biaya operasi yang dikeluarkan oleh bank maka kinerja bank 

menurun karena pemakaian biaya yang tidak efisien sehingga profitabilitas 

bank akanmenurun. Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh bagi 

perusahaan dalam mendapatkan laba. Pada umumnya semakin besar 

ukuran perusahaan akan dapat lebih menguntungkan, karena ukuran bank 

yang lebih besar mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas 
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dapat dimediasi oleh Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio 

(CAR) menurut Dendawijaya (2009) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut di biayai 

dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan 

lain-lain. CAR berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan 

dihadapi oleh bank.CAR dapat berpengaruh positif maupun negatif 

terhadap Profitabilitas. Pengaruh positif CAR terhadap Profitabilitas dapat 

terjadi karena semakin besar modal berarti bank tersebut dapat menjadi 

faktor penentu berjalannya kegiatan operasional bank dalam menghimpun 

dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Semakin banyak modal 

yang dapat dikumpulkan oleh bank melalui aktivitas perbankan seperti 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan aktivitas pelayanan jasa, maka 

bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan 

kontribusi yang cukupbesar bagi profitabilitas sehingga bank dapat berjalan 

dengan baik karenabankmemiliki modal yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan bank maupun kebutuhan nasabah sehingga profitabilitas bank 

dapat meningkat. 

Rasio modal harus diperhatikan karena sebagian masyarakat melihat 

kesehatan bank melalui aspek permodalannya (Choerudin, 2016). Hal ini 

sejalan dengan kegiatan usaha perbankan yang mengandalkan kepercayaan 

masyarakat. Kepercayaan masyarakat dapat timbul apabila bank memiliki 

modal yang kuat sehingga masyarakat tidak takut menyimpan dana mereka 

di bank karena bank diharapkan dapat memanfaatkan modal yang dimiliki 

untuk meningkatkan profitabilitasnya. Bank memerlukan modal yang 

cukup besar untuk menjalankan kegiatan operasional dan untuk 

menghadapirisikokerugian yang akan timbul di kemudian hari. Jika bank 

memiliki nilai CAR yang tinggi, berarti bank tersebut memiliki cadangan 

modal yang tinggi pula. Namun bank yang memiliki CAR terlalu tinggi 

dapat mengakibatkan terjadinya idle fund, yaitu terdapat banyaknya dana 

yang menganggur yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manajemen bank 

tersebut (Septiani, 2015). Modal yang dimiliki bank disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit yang dapat menghasilkan keuntungan 

berupa bunga yang akan digunakan bank untuk membayar segala jenis 

biaya-biaya operasional dan untuk berinvestasi dalam bentuk ekspansi 

perusahaan (Ismail, 2011). Bank yang memiliki nilai CAR yang rendah, akan 

kesulitan untuk melakukan ekspansi kredit kepada masyarakat dan 

mengakibatkan pendapatan yang diperoleh menurun. Selain itu, bank akan 
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kesulitan ketika terjadi risiko kerugian akibat penyaluran kredit tersebut. 
 

   Tabel 1. Kinerja Keuangan Bank Periode 2014-2018 

Rasio (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 1,94% 1,67% 2,32% 2,23% 2,45% 

CAR 16,49% 18,39% 21,39% 22,93% 23,18% 

NPL 2,12% 2,59% 1,96% 2,54% 1,92% 

LDR 85,64% 85,98% 89,42% 92,11% 90,04% 

BOPO 83,39% 85,72% 81,49% 82% 78,64% 

Bank 

Size 

31,29% 31,45% 31,59% 31,75% 31,84% 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut kinerja keuangan bank periode 2014-

2018 menunjukkan perubahan yang berbeda setiap tahunnya. Melalui 

perhitungan rasio Return On Assets (ROA) dari tahun 2014 hingga tahun 

2018 menunjukkan rata-rata ROA mengalami fluktuasi. Dilihat dari 

perhitungan rata-rata perbandingan ROA pada tahun 2014 yaitu sebesar 

1,94%, lalu pada tahun 2015 menurun menjadi 1,67%, tahun 2016 menjadi 

sebesar 2,32%, dan di tahun 2017 menurun menjadi 2,23%, dan di tahun 2018 

meningkat sebesar 2,45%. Dari data ini dapat dilihat bahwa rata-rata ROA 

tahun 2014 menuju tahun 2016 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang 

cukup signifikan. Tetapi pada tahun 2017 ratarata ROA mengalami kenaikan 

dengan nilai rata-rata ROA menjadi 2,45%. Tetapi nilai ini masih 

menunjukkan kategori sehat dalam penilaian kesehatan bank yang 

diberikan oleh BI, yaitu sesuai dengan ketentuan bahwa bank harus memiliki 

ROA > 1,5%. RasioCAR menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2018 

persentase CAR mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi permodalan bank periode 2014-2018 semakin membaik. Rasio ROA 

selama 2014-2018 mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2016 

kemudian naik di tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 

bank membaik di tahun2017. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten seperti yang dilakukan oleh Choerudin (2016) dan 

Sam (2012) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap CAR, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2015) menunjukkan 

bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap CAR. Penelitian lainnya 

mengenai pengaruh LDR terhadap CAR yang dilakukan oleh Choerudin 

(2016) dan Septiani(2015) menunjukkan hasil pengaruh yang positif antara 
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LDR terhadap CAR, sedangkan menurut Sam (2012) rasio LDR berpengaruh 

negatif terhadap CAR. Penelitian yang belum konsisten ini menyebabkan 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh NPL, 

LDR, BOPO dan Bank Size Terhadap Profitabilitas Melalui CAR Pada Bank 

yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia”. 

 

II. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan asosiatif kausal yang menunjukkan pengaruh sebab akibat 

antara dua variabel atau lebih, yakni hubungan antara variabel X dan 

variabel Y (Sugiyono, 2013). 
 

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bank umum konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil adalah data sekunder 

berupalaporan tahunan bank umum konvensional tahun 2014-2018. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai selesai. 
 

2.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode dimana 

pemilihan sampel berdasarkan criteria dan sistematika tertentu(Sugiyono, 

2013).Kriteria dalam penentuan sampel penelitian ini adalah: 

a. Bank Umum Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2014-2018. 

b. Bank Umum Konvensional membuat laporan keuangan yang 

dipublikasikan secara konsisten pada periode 2014–2018, 

c. Data yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode 2014-2018 

tersedia dan lengkap, meliputi data Non Performing Loan (NPL), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional, Bank Size, danCapital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Profitabilitas, 

d. Bank Umum Konvensional memiliki laba positif yang konsisten 

selama periode     2014-2018. 
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2.4  Variabel Penelitian 

 Variabel Dependen (Y) 

          Menurut Sugiyono (2013), variabel terikat (dependen) merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah profitabilitas 

bank. Profitabilitas bank dapat diukur dengan Profitabilitas atau Return Of 

Assets (ROA) yang merupakan salah satu rasio untuk mengukur efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total 

aset yang dimilikinya. Nilai ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dapat diketahui dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

                                    ROA = %100
Aset Total rata-Rata

Pajak Sebelum Laba
                     (1) 

   

 Variabel Mediasi (M) 

         Variabel mediasi adalah variabel yang secara teoritis 

memengaruhi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur. Variabel mediasi merupakan merupakan variabel penyela/antara 

yang terletak diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung memengaruhi berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel mediasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel kecukupan modal yang dinyatakan 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).CAR merupakan rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Menurut Dendawijaya 

(2009), besarnya rasio CAR dapat dihitung dengan rumus: 

 

                                  CAR = %100
RisikoMenurut  Tertimbang Aktiva

Modal
                          (2) 

       

Variabel Independen (X) 

        Variabel independen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

2.4.1 Non Performing Loan (NPL) 

        Menurut Siamat (2005), risiko kredit merupakan suaturisiko 

akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah 

yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang 
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telah ditetapkan atau dijadwalkan. NPL mencerminkan risiko kredit, 

semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak 

bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik Bank Indonesia menetapkan 

kriteria rasio NPL di bawah 5%. Sesuai dengan SE No.6/23/DPNP tanggal 

31Mei 2004 besaran rasio NPL dapat dihitung dengan rumus: 
 

                                       NPL = %100
Kredit Total

BermasalahKredit 
                                   (3) 

 

2.4.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

  Menurut Kasmir (2014), LDR merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia No.18/14/PBI /2016,batas aman rasioLDR suatu 

bank adalah 80% sampai dengan92%. Menurut Dendawijaya(2009), 

besarnya LDR dihitung sebagai berikut: 
 

                    LDR = %100
KetigaPihak  Dana

Kredit
                                          (4) 

2.4.3 Biaya Operasional Pendapatan Operasional(BOPO) 

BOPO merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

menjalankan aktivitas utamanya terhadap pendapatan yang diperoleh dari 

aktivitas tersebut. Perhitungan rasio BOPO menurut SE BI No.6/23/DPNP 

tanggal 31Mei2004 adalah sebagai beikut: 

 

BOPO = %100
Oprasional Pendapatan

lOperasionaBeban 
                                              (5) 

2.4.4   Bank Size (Ukuran Bank) 

       Bank size (ukuran bank) didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya 

suatu bank tersebut.Ukuran bank dapat dinyatakan dalam total asset 

(aktiva), penjualan, dan kapitalisasi.Semakin besar penjualan, aktiva, dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Rasio 

Bank Size diperoleh dari logaritma natural dari total assets yang dimiliki 

bank yang bersangkutan pada periode tertentu. Perhitungan size tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Ranjan dan Dahl, 2003). Data operasional 

dalam penelitian ini diperoleh dari laporan situs resmi IDX Data Statistika 

Perbankan berdasarkan perhitungan dari Januari tahun 2014 sampai 

Desember tahun 2018. 
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2.5  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa data laporan 

keuangan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2017. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, 

yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang diakses melalui situs 

bank berupa data laporan keuangan bank umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. 
 

2.6 Teknik Analisis Data 

         Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi linier berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Ghozali, 2012). Sebelum melakukan analisis jalur, diperlukan uji asumsi 

klasik untuk memastikan bahwa model tersebut layak digunakan apabila 

tidak ada masalah normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. 

2.7 Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik dilakukan agar memperoleh model regresi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji autokorelasi. 

2.7.1 Uji Normalitas 

          Menurut Ghozali (2012) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji yang dapat digunakan untuk mengetahui data 

tersebut memiliki distribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan nya adalah:  

         • Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data memiliki distribusi 

tidaknormal. 

         • Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data memiliki distribusi 

datanormal. 
 

2.7.2 Uji Multikolinieritas 

         Menurut Ghozali (2012), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Model regresi sebaiknya tidak mengandung korelasi di antara variabel-

variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance value 
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atau variance inflation factor(VIF). Nilai cut off yang digunakan adalah 

nilaitolerance >0.10 atau nilaiVIF <10,yang menandakan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi. 

2.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2012). Jika variance residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap sama maka disebut 

homoskedastisitas, sedangkan sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

menggunakan uji Glejser.Uji Glejseradalah meregresi masing-masing 

variabel independen dengan absoluteresidual sebagai variabel dependen. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2012): 

                              H0: tidak ada heteroskedastisitas 

                              Ha: ada heteroskedastisitas 

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi <5%, maka 

H0 ditolak, artinya ada heteroskedastisitas, sedangkan jika signifikansi > 5% 

maka H0 diterima, artinya tidak ada heteroskedastisitas. 

2.7.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2012). Pada penelitian 

ini untuk menguji apakah terdapat autokorelasi atau tidak, dapat dilakukan 

dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Pengujian Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Kepustusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tanpa Keputusan dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negative Tanpa Keputusan 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

maupun negative 

Tidak Ditolak du < d < 4 – du 

    Sumber: Ghozali (2012) 
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2.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen dan variabel independen (Kuncoro, 2001).Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan 

(naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor yang dapat dinaik turunkan nilainya. Terdapat dua model 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 
 

ROA = α + β1.NPL + β2.LDR + β3.BOPO + β4.SIZE+ β5.CAR + e CAR = α + 

β1.NPL + β2.LDR + β3.BOPO + β4.SIZE + e                                       (6) 

Dimana:          Α = Konstant          Β = Koefisien regresi       e =Error/residual 

2.9 Path Coefficient Tes Path Coefficient (β) 

 Digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar 

konstruk adalah kuat. Cara ini dinilai dengan menggunakan prosedur 

bootstrap dengan menggunakan 500 pergantian (e.g. Chenhall, 2004; 

Hartman & Slapnicar, 2009; Solihin et al., 2011). Hubungan antar konstruk 

dikatakan kuat apabila path coefficient tersebut lebih besar dari 0,100 

(Urbach & Ahlemann, 2010). Selanjutnya hubungan antara variabel latent 

dikatakan signifikan jika path coefficient ada pada level 0,050 (Urbach & 

Ahlemann, 2010). 
 

2.10 Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji T) 

   Pengujian terhadap regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik t. Uji t ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel NPL, LDR, BOPO, SIZE dalam menerangkan 

variabel CAR secara parsial; dan ada tidaknya pengaruh variabel NPL, 

LDR,BOPO,SIZE dan CAR dalam menerangkan variabel Profitabilitas secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan 

α =0,05, dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila tingkat signifikansi lebih 

besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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Hipotesis yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. NPL berpengaruh negatif secara langsung terhadap Profitabilitas 

H01.1:β1.1≥0: tidak terdapat pengaruh negative secara langsung NPL 

terhadap Profitabilitas. 

Ha1.1:β1.1<0:  terdapat pengaruh negatif secara langsung NPL terhadap 

Profitabilitas. 

b. NPL berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap Profitabilitas 

melalui CAR 

H01.2:β1.2≥0: tidak terdapat pengaruh negatif secara tidak langsung NPL     

terhadapProfitabilitas. 

Ha1.2:β1.2<0:   terdapat pengaruh negative secara tidak langsung NPL 

terhadap Profitabilitas. 

c. LDR berpengaruh positif secara langsung terhadap Profitabilitas 

H02.1:β2.1≤0: Tidak terdapa tpengaruh positif secara langsung LDR 

terhadap Profitabilitas. 

Ha2.1:β2.1>0:  Terdapat pengaruh positif secara langsung LDR 

terhadapProfitabilitas. 

d. LDR berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap Profitabilitas 

Melalui CAR 

H02.2:β2.2≤0: Tidak terdapat pengaruh positif secara tidak langsung LDR    

terhadapProfitabilitas. 

Ha2.2:β2.2>0: Terdapat pengaruh positif secara tidak langsung LDR 

terhadap Profitabilitas. 

e. BOPO berpengaruh negatif secara langsung terhadap Profitabilitas  

H03.1:β3.1≥0: Tidak terdapat pengaruh negatif secara langsung BOPO 

terhadap     Profitabilitas. 

Ha3.1:β3.1<0: Terdapat pengaruh negatif secara langsung BOPO 

terhadap Profitabilitas. 

f. BOPO berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap Profitabilitas 

melalui CAR 

H03.2:β3.2≥0: Tidak terdapat pengaruh negatif secara tidak langsung 

BOPO  terhadap Profitabilitas. 

Ha3.2:β3.2<0:   Terdapat pengaruh negatif secara tidak langsung BOPO 

terhadap Profitabilitas. 
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g. Bank Size  berpengaruh positif langsung terhadap profitabilitas. 

H04.1:β4.1≥0:  Tidak terdapat pengaruh positif secara langsung Bank Size 

terhadap Profitabilitas. 

Ha4.1:β4.1<0: Terdapat pengaruh positif  secara langsung Bank Size 

terhadap Profitabilitas. 

h. Bank Size berpengaruh positif  tidak langsung langsung terhadap 

profitabilitas melalui CAR. 

H05.2:β5.2≥0:  Tidak terdapat pengaruh positif tidak langsung terhadap 

profitabilitas. 

Ha5.2:β5.2<0:   Terdapat pengaruh positif secara tidak langsung terhadap 

profitabilitas. 

i. CAR berpengaruh positif secara langsung terhadap Profitabilitas 

H04:β4≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh positif secara langsung CAR 

terhadap Profitabilitas. 

Ha4:β4>0 : Terdapat pengaruh positif secara langsung CAR 

terhadapProfitabilitas. 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2012). Pengujian ini menggunakan pengamatan signifikansi pada 

tingkat α yaitu sebesar 0,05. Analisis ini didasarkan pada perbandingan 

antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat 

sebagai berikut: 

Jika signifikansi F < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Jika signifikansi F > 0,05 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak, yang berarti variable independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Model 1  

H0: β1.1, β2.1, β3.1, 

β4.1β5=0 :   

Tidak ada pengaruhvariabelCAR,  NPL,  

BOPO,  Size   dan  CARdalam menerangkan 

variabel Profitabilitas secara simultan. 
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H0: β1.1, β2.1, β3.1, β4.1, 

β5≠0 : 

Ada pengaruh variabelNPL,LDR, dan BOPO 

dalam menerangkan variabel CAR secara 

simultan. 

Model 2  

H0: β1.2, β2.2, β3.2,β4. 

2=0 :   

Tidak ada pengaruhvariabelNPL, LDR, 

BOPO dan  Size dalam menerangkan 

variabel CAR secara simultan. 

H0: β1.2, β2.2, β3.2, β4.2≠ 

0: 

Ada pengaruh variabel NPL,LDR, BOPO dan 

Size dalam menerangkan variabel CAR 

secara simultan. 

 

2.10.1 KoefisienDeterminasi 

    Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 

2012).Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1.Nilai R2 yang 

kecil menunjukkan kemampuanvariabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas.Nilai R2 yang mendekati satu 

berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian 

tidak menggunakan nilai R2, namun menggunakan nilai AdjustedR- 

Square.Menurut Ghozali (2012) banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R-Square pada saat mengevaluasi model regresi 

terbaik.Nilai Adjusted R-Square dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 

5. Uji Jalur (Path Analysis) 

        Dalam penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu kecukupan 

anggaran. Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Charismawati (2011) 

suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut ikut 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur 

yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel 

test). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak 

langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel 

intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan 

cara mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien 

ab = (c – c’), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, 

sedangkan c’ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol 
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M. Standard error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya 

standard error pengaruh tidak langsung (indirect effect) Sab dihitung 

dengan rumus dibawah ini : 

_______________________ 

                             Sab = √(b 2 sa2 + a 2 sb2 + sa2 sb2)                                        (7) 

Dimana:          Sab : Besarnya standar eror pengaruh tidak langsung 

a     : Jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Y1) 

b. : Jalur variabel intervening (Y1) dengan variabel dependen (Y2) 

sa   : Standar eror koefisien a 

sb   : Standar eror koefisien b 
 

        Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita 

perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu ≥ 1,96 untuk 

signifikan 5% dan t tabel ≥ 1,64 menunjukkan nilai signifikansi 10%. Jika nilai 

t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi 

pengaruh mediasi (Ghozali, 2009) dalam Januarti (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Model Penelitian (Sumber   : Hasil Kajian, 2019) 
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t2.1: Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Profitabilitas  

t2.2: Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

t3.1: Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA) 

t3.2: Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO)  

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

t4.1: PengaruhBank SizeterhadapProfitabilitas(ROA) 

t4.2: PengaruhBank SizeterhadapCapital Adequacy Ratio 

(CAR) 
t5: Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Profitabilitas (ROA) 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

1. BNI 

  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI” 

atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral 

dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. 

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI 

ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi 

Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi 

mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang 

Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 

tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk 

hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian 

bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 

Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 

Tambahan No. 1A. 

  Pada tahun 1996, BNI sebagai bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Dalam upaya 
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memperkuat struktur keuangan dan meningkatkan persaingan usaha di 

dunia perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara 

lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham 

Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 

2010. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI 

telah dilakukan penyesuaian.  

  Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 

yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-

50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015. 

Perubahan Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan 

kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 25 April 

2017 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat 

keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017. 

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang 

perubahan anggaran dasar Bank sesuai dengan Akta No. 52 tanggal 22 Mei 

2018 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat 

keputusan No. AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018. 

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu 

maupun institusi, domestik dan asing. 

  BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat 

dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Untuk 

memperkuat layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah 

perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Securities, 

BNI Life Insurance, dan BNI Remittance Ltd. BNI juga menawarkan layanan 

penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, 

menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah 

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga 

pensiun. 
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2. BRI 

  BRI mengintegrasikan operasional seluruh jaringan kerja yang terdiri 

dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI Unit, Kantor Kas, Teras 

BRI dan Teras Mobile serta lebih dari 309.776 jaringan e-channel, yang 

mencakup 24.684 ATM, dan 284,426 EDC termasuk 401.550 jaringan agen 

BRILink. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk financial ecosystem yang 

mampu menjangkau seluruh penjuru negeri untuk memastikan tercapainya 

inklusi keuangan. Bentuk segi empat sama sisi dengan garis sudut lengkung. 

Empat sisi yang sama menandakan keseimbangan dengan garis legkung 

yang artinya dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman. 

Bold huruf BRI dengan huruf kapital menandakan ketegasan. Garis, bentuk 

dan pewarnaan (bold) secara tegas, sederhana serta terukur dengan maksud 

untuk menghadirkan kesan-kesan yang merupakan cerminan dari sistem 

manajemen yang baik, kemudahan-kemudahan maupun keamanan yang 

tercermin secara imaginatif pada logotype tersebut. Ungkapan bentuk secara 

totalitas yang sederhana diharapkan mempercepat proses pengenalan dan 

mudah untuk diingat.  

  Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan 

mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, 

sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang mementingkan ketelitian dan 

ketepatan. Ini berkaitan dengan kesan managemen modern dalam suatu 

kegiatan usaha nasional yang mempunyai wawasan internasional dan 

berlandaskan semangat pembaharuan. Garis, bentuk dan pewarnaan 

ditampilkan secara lugas untuk memberi kesan sederhana tetapi mantap 

dengan harapan mampu mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian 

terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi 

pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil 

dan terpencil sampai yang besar di kota-kota. Warna biru melambangkan 

rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan. Sebagai perusahaan yang fokus 

pada pelayanan jasa keuangan, BRI bertekad dapat memberikan 

kenyamanan tersebut dengan menyediakan berbagai layanan yang aman, 

fasilitas yang canggih dan lengkap, serta jaringan terluas untuk para 

nasabah. 
 

3. BTN 

  Perubahan Nama dan Tanggal Efektif Perubahan Nama Perusahaan 

didirikan dengan nama “Postspaarbank” pada 1897, kemudian berubah 

nama menjadi “Tyokin Kyoku” atau “Kantor Tabungan” pada 1942. Kembali 
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berubah nama menjadi “Kantor Taboengan Pos” pada 1945. Pada 1950, 

dilakukan perubahan nama menjadi “Bank Tabungan Pos” oleh Pemerintah 

RI. Efektif pada tahun 1963, Perseroan berubah nama menjadi “Bank 

Tabungan Negara”.  Dasar Hukum Pendirian Undang-Undang Darurat No. 

9 Tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950 

Modal Dasar Rp10.239.216.000.000,- (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh 

sembilan miliar dua ratus enam belas juta Rupiah) terbagi atas: 1. 1 (satu) 

saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp500 

(lima ratus Rupiah); dan 2. 20.478.431.999 (dua puluh miliar empat ratus 

tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal setiap saham 

sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah). Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 

Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta 

disetor sebanyak kurang lebih 51,71% atau sejumlah 10.590.000.000,- 

(sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp5.295.000.000.000,- (lima triliun dua ratus sembilan 

puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari: 1. 1 (satu) saham Seri A 

Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah); 2. 

10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta 

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp5.294.999.999.500,- (lima triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar 

sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan ribu lima ratus Rupiah). 
 

4. MANDIRI 

  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut Bank Mandiri 

didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan 

akta notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 

Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian dimaksud telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta 

diumumkan pada Tambahan No. 6859 dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998. Bank Mandiri didirikan melalui 

penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank 

Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank Ekspor Impor Indonesia 

(Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) 

(“Bapindo”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Bank Peserta 
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Penggabungan”). Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang 

lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang 

perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. 

  Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali 

perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 21, tanggal 11 April 2018, yang 

dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, 

sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(“BUMN”) untuk melakukan standardisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. 

Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0172245 

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 

Bank Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 April 2018, serta 

terdaftar pada Daftar Bank Mandiri No. AHU-0061310.AH. 01.11.Tahun 

2018 tanggal 30 April 2018. 
 

5. BCA 

  BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di 

Jakarta. Efektif pada 2 September 1975, nama Bank diubah menjadi PT Bank 

Central Asia (BCA) BCA memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 

1977 BCA berkembang menjadi Bank Devisa. BCA mengembangkan 

alternatif jaringan layanan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau 

Automated Teller Machine). Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 

unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur 

ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja sama dengan institusi 

terkemuka, antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon 

melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah 

BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan 

melalui ATM BCA. Indonesia mengalami krisis moneter. BCA mengalami 

bank rush. Pada tahun 1998 BCA menjadi Bank Take Over (BTO) dan 

disertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi yang 

dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), suatu 

institusi Pemerintah. Proses rekapitalisasi BCA selesai, dimana Pemerintah 

Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA sebagai hasil 

pertukaran dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dalam proses 

rekapitalisasi tersebut, kredit pihak terkait dipertukarkan dengan Obligasi 

Pemerintah. 
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  Bank Central Asia memperluas jaringan kantor cabang secara agresif 

sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA 

mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan 

teknologi informasi, dengan menerapkan online system untuk jaringan 

kantor cabang, dan meluncurkan tabungan (ARI Depan (Tahapan) BCA. 

BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama 

perbankan elektronik dengan memperkenalkan Debit BCA, Tunai BCA, 

internet banking Klik BCA, mobile banking m-BCA, EDCBIZZ, dan lain-lain. 

BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA 

meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui 

ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui entitas anaknya. 
 

6. CIMB Niaga 

  Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga). Bidang 

Usaha Layanan Perbankan Tanggal Pendirian 26 September 1955 Perubahan 

Nama Tanggal 26 September 1955 didirikan dengan nama PT Bank Niaga, 

berubah menjadi Perusahaan Terbuka dengan penyesuaian terhadap 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbuka, dan tahun 

2008 berubah menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sejarah Merger Tahun 1973 

Bank Niaga bergabung dengan PT Bank Agung, kemudian tahun 1978 

dengan PT Bank Tabungan Bandung, dan tahun 1983 dengan PT Bank 

Amerta, serta tahun 2008 dengan PT Bank Lippo Tbk. 

Dewan Komisaris 

• Presiden Komisaris: Dato' Sri Nazir Razak 

• Wakil Presiden Komisaris: Glenn MS Yusuf 

• Komisaris Independen: Zulfikli M Ali 

• Komisaris Independen: Pri Notowidigdo 

• Komisaris Independen: Armida Salsiah Alisjahbana  

• Komisaris Independen: Jeffrey Kairupan 

• Komisaris: Ahmad Zulqarnain Onn 

• Komisaris: David Richard Thomas 

• Efektif sejak diperolehnya persetujuan OJK 

Dewan Direksi 

• Presiden Direktur: Tigor M. Siahaan 

• Direktur Strategi dan Keuangan: Wan Razly Abdullah 

• Direktur Operasional dan TI: Rita Mas'Oen 

• Direktur Kredit: Megawati Sutanto 

• Direktur Manajemen Risiko: Vera Handajani 
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• Direktur Tresury dan Capital Market: John Simon 

• Direktur Perbankan Konsumer: Lani Darmawan  

• Direktur Perbankan Syariah: Pandji Pratama Djajanegara  

• Direktur Bussines Banking: Frans Rahardja Alimhamzah  
 

7. Bank Danamon 

  PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Danamon”) didirikan pada tahun 

1956, dan kini telah tumbuh berkembang menjadi salah satu lembaga 

keuangan terbesar di Indonesia, dipandu oleh visi perusahaan yaitu “Kami 

Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan”. Danamon 

melayani seluruh segmen nasabah mulai dari Konsumer, Komersial, 

termasuk Usaha Kecil dan Menengah, nasabah Mikro, serta Enterprise 

(Komersial dan Korporasi), dengan rangkaian produk dan jasa perbankan 

dan keuangan yang komprehensif, termasuk layanan perbankan Syariah. 

Selain itu, Danamon juga menyediakan pembiayaan otomotif dan barang-

barang konsumer melalui Adira Finance serta layanan asuransi umum 

melalui Adira Insurance. 

  Danamon mengoperasikan jaringan distribusi yang ekstensif dari Aceh 

hingga Papua dengan sekitar 1.100 kantor cabang dan gerai pelayanan 

terdiri dari kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam 

(DSP), unit Syariah, dan jaringan cabang Adira Finance, dan Adira 

Insurance. Melalui struktur jaringan Branch Network konsep single 

captainship, Danamon mampu memberikan penawaran produk secara 

terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. 

Jaringan distribusi Danamon didukung oleh platform e-channel yang 

mencakup jaringan 1.400 jaringan ATM dan 70 CDM (Cash Deposit 

Machine) Danamon serta akses ke ATM di jaringan ATM Bersama, ALTO 

dan Prima. 

  Danamon juga telah mengembangkan PT Bank Danamon Indonesia, 

Tbk. (“Danamon”) didirikan pada tahun 1956, dan kini telah tumbuh 

berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, 

dipandu oleh visi perusahaan yaitu “Kami Peduli dan Membantu Jutaan 

Orang Mencapai Kesejahteraan”. layanan digital yang lengkap meliputi SMS 

banking, Internet banking dan mobile banking, dengan fitur dan kapabilitas 

yang terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pengguna jasa perbankan 

di era digital yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan 

bertransaksi. Dengan total aset sebesar Rp 186,76 triliun per 31 Desember 

2018, saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. (40,00%), Asia 
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Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (33,83%), dan pemegang saham publik 

(26,17%). 
 

8. PT. Bank Mayapada International, Tbk 

PT. Bank mayapada Tbk dibentuk pada 7 September 1989 di Jakarta, 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 10 Januari 1990, 

kemudian mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. 

Sejak 23 Maret 1990 Perusahaan resmi menjadi bank umum, yang diikuti 

perolehan ijin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa pada tahun 1993. 

Pada tahun 1995 Bank berubah nama menjadi PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk, setelah itu tahun 1997 mengambil inisiatif untuk go 

public dan hingga sekarang dikenal dengan nama PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk. Akte Pendirian Perusahaan :Akta Notaris No.196 tanggal 

7 September 1989, Notaris Edison Jingga, SH, pengganti dari Notaris 

Misahardi Wil amarta, SH, di Jakarta.  

Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Surat Keputusan 

No.C2-25.HT.01.01.Th.90 tanggal 10 Januari 1990. Berita Negara Republik 

Indonesia No.37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan No.2469/1994 (Akta 

Pendirian). Akte Perubahan Terakhir : Akta Notaris No. 64 tanggal 8 Oktober 

2015, Notaris Buntario Tigris Darmawan NG, SH, SE, MH, Not. di Jakarta.  

 Visi “Menjadi salah satu bank swasta berkualitas di Indonesia dalam 

nilai aset, profitabilitas, dan tingkat kesehatan.” Misi “Menjalankan 

operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimal 

kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.” Budaya 

Perusahaan Bank Mayapada sejalan dengan visi dan misi perusahaan. 

Rumusan budaya perusahaan tertuang dalam tata nilai Bank Mayapada 

yaitu transparansi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan menjawab 

tantangan-tantangan dalam operasi perbankan. Visi dan Misi Bank 

Mayapada ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi 

segenap jajaran dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Tata Nilai 

ditetapkan sebagai panduan moral bagi segenap jajaran dalam mengemban 

misi dan mencapai visi perusahaan. Proses sosialisasi sekaligus internalisasi 

Budaya Perusahaan bagi seluruh jajaran (Dewan Komisaris, Direksi, dan 

Pegawai Bank) dilakukan secara berkala. Oleh karenanya, Bank selalu 

berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusia dimulai dari saat 

penerimaan karyawan, penempatan, sistem intensif, pendidikan dan 

pelatihan yang berkesinambungan merupakan faktor yang menentukan 
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hasil kerja seluruh karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja Bank.  

 Adapun budaya yang sangat menjadi perhatian bagi Bank Mayapada 

adalah kepedulian anti fraud, mengingat bisnis jasa keuangan sangat rawan 

terhadap kecurangan. Kebijakan strategi anti fraud Bank Mayapada 

merupakan wujud komitmen, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

dan Direksi dalam pengendalian fraud.  

Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh sangat 

bergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi. 

Direksi tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada setiap bentuk fraud, 

baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. Implementasi 

strategi anti fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian 

fraud yang saling berkaitan, yaitu: 1. Pencegahan; 2. Deteksi; 3. Investigasi, 

4.Pelaporan, dan 5. Sanksi; 

1. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. 

  Upaya-upaya untuk mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap 

anti fraud diantaranya dengan dituangkan dalam bentuk deklarasi anti 

fraud, membentuk saluran komunikasi yang efektif di internal perusahaan, 

serta memberikan pelatihan, terkait dengan peningkatan awareness dan 

pengendalian fraud. 

Berikut ini adalah pilar pencegahan yang telah diterapkan, yaitu: 

1. Anti fraud awareness : upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai 

pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait. Kegiatan anti 

fraud awareness dilakukan melalui penyusunan & sosialisasi komitmen 

anti fraud, program employee awareness, dan program customer 

awareness. 

2. Identifikasi kerawanan : proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, 

dan mengukur potensi risiko operasional terjadinya fraud internal dan 

eksternal pada setiap aktivitas operasional bisnis Bank. Hasil identifikasi 

diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan. 

3. Know Your Employee (KYE) : melakukan pengamatan terhadap perilaku 

karyawan di unit kerja binaan. 
 

9. PT. Bank Maybank Tbk 

         PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebelumnya bernama Bank 

Internasional Indonesia (BII)) adalah salah satu bank swasta terkemuka di 

Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad 

(Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Maybank
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Sebelumnya, bank ini bernama Bank Internasional Indonesia (BII) yang 

didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 

1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek 

Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) 

pada 1989. Pada 2008 Bank Internasional Indonesia (BII) diakuisisi oleh 

Maybank melalui anak perusahan yang dimiliki sepenuhnya yaitu Maybank 

Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS) dan Sorak 

Financial Holdings Pte. Ltd. (Sorak). Melalui persetujuan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada 23 September 2015, Bank Internasional Indonesia (BII) 

berubah nama menjadi Bank Maybank Indonesia, mengukuhkan 

Identitasnya sebagai Entitas utuh yang tidak terpisahkan dari Grup 

Maybank serta senantiasa berusaha untuk menghadirkan Humanising 

Financial Services kepada semua pemangku kepentingan.  

         Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia 

yang terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional Grup 

Maybank. Per 31 Juni  2019 Maybank Indonesia memiliki 385 

cabang termasuk kantor cabang syariah dan kantor fungsional mikro yang 

tersebar di Indonesia serta satu cabang luar negeri (Mumbai, India), 2 mobil 

kas keliling dan 1.606 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang 

terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM 

Prima, ATM Bersama, ALTO, Cirrus dan terhubung dengan 3.500 ATM 

Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei melalui jaringan MEPS.  

        Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa 

komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan 

Community Financial Services (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) 

dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu 

WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk 

kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan 

layanan dan kapasitas digital melalui Mobile Banking, Internet Banking, 

Maybank M2U (mobile banking berbasis internet banking) dan berbagai saluran 

lainnya. Per 30 Juni 2019, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah 

sebesar Rp 125,2 triliun dan memiliki aset senilai Rp 183,6 triliun. 

10.  PT. Bank Sinarmas Tbk. 

  PT. Bank Sinarmas didirikan pada 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta 

No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., Notaris di 

Jakarta, dengan nama PT Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan 

Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Bank 

memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995. Tahun 2005, 

https://id.wikipedia.org/wiki/15_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/PRIMA
https://id.wikipedia.org/wiki/PRIMA
https://id.wikipedia.org/wiki/ATM_Bersama
https://id.wikipedia.org/wiki/ALTO
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perjalanan Bank memasuki babak baru setelah PT Sinar Mas Multiartha 

Tbk., perusahaan financial services yang berada di bawah Kelompok Usaha 

Sinar Mas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia.  

  Pada Desember 2006 Bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. 

Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 

2006 dari Triphosa Lily Ekadewi, S.H., notaris di Jakarta. Pada tahun 2009, 

Bank Sinarmas memperoleh ijin untuk pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), 

berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP. 

Dpg/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank 

Sinarmas dan di tahun yang sama Bank memperoleh pengesahan dari 

Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat. 

Pada 13 Desember 2010, Bank Sinarmas melakukan Penawaran Saham 

Umum Perdana (Initial Public Offering /IPO) dengan struktur permodalan 

sebesar Rp728 miliar dan dengan mengeluarkan Waran Seri I. Adapun aksi 

korporasi yang dilakukan Bank Sinarmas setelah IPO adalah sebagai berikut: 

Tahun 2012 Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas I dan dengan 

mengeluarkan waran seri II. Tahun 2014 Bank melakukan Penambahan 

Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Tahun 

2016 Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas II dan dengan 

mengeluarkan Waran Seri III. 

Visi Misi dan Nilai-Nilai Bank Sinarmas "Menjadi Bank terkemuka di 

Indonesia dengan jaringan distribusi yang terintegrasi dan layanan yang 

prima". Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar dan pembiayaan 

pada sentra-sentra konsumer, UKM dan sektor usaha skala korporasi. 

Memperluas basis nasabah, mulai dari nasabah kecil hingga korporasi, 

melalui kerja sama dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya. 

Meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia 

dalam rangka memberikan layanan terbaik melalui payment system yang 

lengkap. Membudayakan sistem Manajemen Risiko sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan Good Corporate Government (GCG). Obyektif Jangka 

Panjang Bank Sinarmas "Menjadi Payment & Transaction Bank dengan 

jaringan distribusi terlengkap dan terintegrasi" 

11. Bank OCBC NISP  

Bank OCBC NISP (dahulu bernama Bank NISP) merupakan bank tertua 

keempat di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung 

dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. Bank 
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NISP berkembang menjadi Bank yang solid dan handal, terutama melayani 

segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bank NISP resmi menjadi bank 

komersial pada tahun 1967, bank devisa pada tahun 1990, dan perusahaan 

publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Pada akhir tahun 1990-an, 

Bank NISP berhasil melewati krisis keuangan Asia dan jatuhnya sektor 

perbankan di Indonesia tanpa dukungan pemerintah. Saat itu, Bank NISP 

menjadi salah satu bank pertama yang segera melanjutkan penyaluran 

kreditnya dalam masa krisis. 

Reputasi Bank NISP yang baik di industrinya dan pertumbuhannya 

yang menjanjikan, telah menarik perhatian berbagai institusi internasional 

antara lain International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank 

Dunia, yang memberikan pinjaman jangka panjang pada tahun 1999 dan 

kemudian menjadi pemegang saham pada tahun 2001 – 2010. Selain itu, 

sejak awal tahun 1990-an the Netherlands Development Finance Company 

(FMO) memberikan berbagai pinjaman jangka panjang dengan bunga 

menarik yang digunakan untuk penyaluran kredit pada segmen UKM. 

Selanjutnya, OCBC Bank - Singapura menjadi pemegang saham mayoritas 

Bank OCBC NISP melalui serangkaian akuisisi dan penawaran tender sejak 

tahun 2004. OCBC Bank - Singapura saat ini memiliki saham Bank OCBC 

NISP sebesar 85,1%. Dengan dukungan dari OCBC Bank - Singapura, Bank 

NISP telah menetapkan program yang sangat dinamis untuk memperkuat 

infrastruktur, termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi dan 

jaringan kantor. Program ini kemudian memicu kepindahan kantor pusat 

Bank NISP ke OCBC NISP Tower di pusat Jakarta pada tahun 2006, yang 

memungkinkan akses langsung ke pusat bisnis di Indonesia. Sebagai bagian 

dari strategi jangka panjang, 

Bank NISP menggunakan nama dan logo baru “OCBC NISP” sejak akhir 

tahun 2008, diikuti dengan transformasi besar di seluruh organisasi. 

Transformasi ini telah dilaksanakan dengan semangat menjadi “Your 

Partner for Life” bagi seluruh stakeholder. Pada tahun 2011, Bank OCBC 

NISP genap berusia 70 tahun sekaligus memasuki tonggak sejarah penting, 

dimana Bank OCBC Indonesia resmi bergabung (merger) dengan Bank 

OCBC NISP. Penggabungan ini menunjukkan komitmen penuh dari OCBC 

Bank - Singapura sebagai pemegang saham mayoritas, untuk memusatkan 

dukungannya hanya pada satu bank di Indonesia, yaitu Bank OCBC NISP. 

Sejalan dengan pengembangan bisnisnya, pada tahun 2012 Bank OCBC 

NISP juga memperbaharui budaya perusahaan yang disebut ONe PIC, 

untuk menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam berperilaku dan 
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bekerja. ONe PIC merupakan singkatan dari OCBC NISP one, 

Professionalism, Integrity, dan Customer Focus. Kini, Bank OCBC NISP 

memiliki 6.654 karyawan dengan motivasi tinggi untuk melayani nasabah di 

337 kantor di 59 kota di Indonesia. Saat ini,direktur utamanya adalah 

Parwati Surjaudaja. 
 

12. Bank National Nobu Tbk 

         Bank National Nobu adalah Lembaga Keuangan jenis Perbankan di 

Indonesia. Bank ini berpusat di Jakarta. Berawal dari PT Bank Alfindo 

Sejahtera yang dimiliki Alfi Gunawan, pendiri dari Ades yang berdiri 

pada 1989. Pada tahun 2007 berubah menjadi PT Bank NationalNobu. 

Karena tak sanggup memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia, Alfi 

Gunawan pun menjual Bank National Nobu ke Lippo Group yang 

didirikan Mochtar Riady pada 2010. Hal ini menandakan kembalinya Lippo 

Group ke dunia perbankan,setelah melepas kepergian Lippo Bank yang 

diambil alih pemerintah,lalu dijual ke Swissasia, yang kemudian dijual 

ke Khazanah Berhad. Setelah dijual, Lippo Bank merger ke Bank CIMB 

Niaga Mochtar Riady melalui PT Kharisma Buana Nusantara (Lippo Group) 

menyuntik dana sebesar Rp 60 miliar sekaligus mengambil posisi pemegang 

saham mayoritas (69,2%) dan 30,8% sisanya akan menjadi milik Yantony 

Nio, CEO Pikko. 

         Pemegang saham perusahaan terkini adalah (setelah IPO) :PT 

Kharisma Buana Nusantara atau Mochtar Riady menjadi 24,12%, Nio 

Yantony 9,65%, PT Prima Cakrawala Sentosa 5,08%, PT Lippo General 

Insurance Tbk 5,08%, dan PT Putera Mulia Indonesia 4,06%, lalu 52% oleh 

masyarakat. Pada akhir tahun 2011, kantor pusat Bank NationalNobu 

pindah dari Jembatan Lima ke Graha Granadha di Jend Sudirman. 

Kemudian kembali pindah hingga saat ini berlokasi di Plaza Semanggi Lt. 

UG dan 9, Jln. Jend. Sudirman Kav.50, Jakarta. Nuansa kantor di lantai UG 

yang cerah dan transparan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung 

mall yang berlalu lalang. Bank National Nobu mempunyai fokus dalam 

segmen Retail dan UMKM. Perusahaan melaksanakan IPO pada 20 Mei 

2013,dengan melepas 52 % saham ke publik. 

• Komisaris Utama : Adrianus Mooy 

• Komisaris : Markus Permadi 

• Komisaris Independen : Hadiah Herawatie 

• Direktur Utama : Suhaimin Djohan 

• Direktur : Hendra Kurniawan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_Keuangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfi_Gunawan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ades
https://id.wikipedia.org/wiki/1989
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_Perbankan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfi_Gunawan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfi_Gunawan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lippo_Group
https://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Riady
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
https://id.wikipedia.org/wiki/Lippo_Bank
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Swissasia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khazanah_Berhad&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lippo_Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_CIMB_Niaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_CIMB_Niaga
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kharisma_Buana_Nusantara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lippo_Group
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yantony_Nio&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yantony_Nio&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pikko&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
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• Direktur : Migi Trisnadi 

• Direktur : Januar Angkawidjaja. 
 

A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Berdasarkan Tabel 3 profitabilitas berada diantara -4.9% sampai 4.8% 

dengan rata-rata sebesar 1.8% dan standar deviasi sebesar 1.4%; CAR berada 

diantara 10.4% dan 48.4% dengan rata-rata sebesar 18.9% dan standar 

deviasi sebesar 5.1%; NPL berada diantara 0.0% sampai 6.4% dengan rata-

rata sebesar 1.5% dan standar deviasi sebesar 1.1%; LDR berada diantara 

51.6% da 108.9% dengan rata-rata sebesar 85.3% dan standar deviasi sebesar 

12.0%; BOPO berada diantara 58.2% sampai 150.8% dengan rata-rata sebesar 

82.8% dan standar devisi sebesar 13.5%; sedangkan Bank Size berada diantara 

8.66 sampai 14.08 dengan rata-rata sebesar 12.00 dan standar deviasi sebesar 

1.30. 
 

   Tabel 3. Variabel Penelitian 

Statistik Profitabilita

s 

CAR NPL LDR BOPO BankSiz

e 

Minimum -4.9% 10.4

% 

0.0

% 

51.6% 58.2% 8.66 

Maksimum 4.8% 48.4

% 

6.4

% 

108.9

% 

150.8

% 

14.08 

Rata-rata 1.8% 18.9

% 

1.5

% 

85.3% 82.8% 12.00 

Standar 

Deviasi 

1.4% 5.1% 1.1

% 

12.0% 13.5% 1.30 

  Sumber: Data diolah 2020 

 

B. Pengujian Asumsi Klasik 

1.  Uji Normalitas 

          Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah residual 

model berdistribusi normal.Pengujian dilakukan mengggunakan PP-plot. 

Data berdistribusi normal jika titik-titik menyebar tidak jauh dari garis 

diagonal. Gambar trsebut menunjukkan hasil pengujian normalitas 

terhadap residual model manggunakan PP-plot. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal, hal ini 

menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal. 
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2.  Uji Multikolinearitas 

          Menurut H. Imam Ghozali (2013:105) uji Multikolonieritas berutujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variable independen. Jika variabel independen 

saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini memiliki nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Dasar Pengambilan 

Keputusan: 

• VIF (Variance Inflaction Factor) < 10 atau nilai tolerance ≥ 0,1 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

• VIF (Variance Inflaction Factor) ≥ 10 atau nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. 

  Berdasarkan nilai tolerance dan VIF, tidak ada nilai tolerance yang lebih 

kecil dari 0.10, serta tidak ada nilai VIF yang lebih besar dari 10. Maka, tidak 

terjadi multikolinearitas. 

 

Gambar 2. Uji Normalitas 

Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

Sumber: Data diolah Ibm Spss Statistics 23. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

  Menurut H. Imam Ghozali (2013:139) bertujuan menguji apakah dalam 

suatu model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heterokedastisitas. Heterokedastisitas tidak terjadi jika: 

a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar-sekitar 

angka 0, 

b. Titik- titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, 

c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempi kembali, atau 

d. Penyebaran titik – titik data tidak berpola. 

 

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas (Sumber IBM SPSS Statistics 23) 

       Grafik diatas menunjukkan titik data menyebar di atas dan di bawah 

atau di sekitar angka 0.Titik-titik data dari grafik diatas juga tidak hanya 

berkumpul di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data pada grafik 

tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit dan melebar 

kembali, sertapenyebaran titik-titik tidak berpola. Berdasarkan karakteristik 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai uji 

Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk 
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mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif Keputusan mengenai 

keberadaan autokorelasi sebagai berikut: 

a. Jika DW < dL, berarti terdapat autokorelasi positif 

b. Jika DW > (4 – dL), berarti terdapat autokorelasi negatif 

c. Jika dU < DW < (4 – dL), berarti tidak terdapat autokorelasi 

d. Jika dL < DW < dU atau (4 – dU), berarti tidak dapat disimpulkan 

e. Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Uji Autokorelasi 

 
 Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistics 23 
 

          Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh 

adalah sebesar 1.966. Nilai ini biasa disebut dengan DW hitung. Nilai ini 

akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan 

dibuat dengan nilai dL dan dU ditentukan berdasarkan jumlah variabel 
bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai dL dan dU 

dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5% (a = 

0,05). Jumlah variabel bebas : k = 5, Jumlah sampel : n = 75. Tabel Durbin-

Watson menunjukkan bahwa nilai dL = 1.487 dan nilai dU = 1.770 sehingga 

dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi. Karena nilai 

DW hitung sebesar 1.966yang berada diantara nilai dU 1.770 dan 4 – dU 

(2.23) yang artinya berada pada daerah tidak terjadi autokorelasi. 

        Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, 

multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi yang telah dilakukan 

dengan model regresi linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa model regresi linear tersebut memenuhi syarat normalitas, tidak 

terjadi autokorelasi, bebas multikolinieritas, dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi linier berganda layak 

untuk digunakan dalam penelitian ini. 

5. Analisis Jalur 

        Sebelum melakukan analisis, penulis akan menampilkan terlebih 

dahulu struktur hubungan kausal antara variabel Non Performing Loan 

(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), Bank Size, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Profitabilitas. Untuk melakukan analisa jalur maka Struktur Hubungan akan 
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dibagi menjadi 2 bagian yaitu sub strukur 1 dan sub struktur 2 di mana 

dalam penelitian ini dilakukan analisis jalur sub-struktur 1 yang 

menjelaskan pengaruh variabel Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Bank Size, 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas, selanjutnya analisis 

jalur sub-struktur 2 yang menjelaskan pengaruh variabel Non Performing 

Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Bank Size, terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Sehingga terdapat 2 model structural yang harus dianalisis, yaitu: 
ROA = β1.NPL + β2.LDR + β3.BOPO + β4.SIZE + β5.CAR + e1 

CAR = β1.NPL + β2.LDR + β3.BOPO + β4.SIZE  + e2 

6. Koefisien Jalur 

Setelah dilakukan analisis jalur, diperoleh nilai koefisien jalur seperti 

pada Tabel 5.   

7.  Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk menguji hipotesis secara simultan digunakan uji F, yaitu untuk 

menguji secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.Maka dilakukan analisis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 
Model 1 

H01: β1.1, β2.1, β3.1, β4.1 β5=0: Tidak ada pengaruhvariabel NPL,LDR,  BOPO,  

Bank Size, dan CAR terhadap variabel 

Profitabilitas secara simultan. 

Ha1: β1.1, β2.1, β3.1, β4.1, β5≠0:  Ada pengaruh variabelNPL, LDR,  BOPO,  Bank 

Size, dan CAR terhadap variabel Profitabilitas 

secara simultan. 
  

Tabel 5. Koefisien Jalur 

Struktur Model Variabel Koefisien Jalur 

1 NPL terhadap Profitabilitas 0.037 

LDR terhadap Profitabilitas -0.072 

BOPO terhadap Profitabilitas -0.950 

Bank Size terhadap Profitabilitas 0.073 

CAR terhadap Profitabilitas -0.001 

2 NPL terhadap CAR -0.379 

LDR terhadap CAR -0.356 

BOPO terhadap CAR -0.109 

Bank Size terhadsp CAR -0.162 
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Berdasarkan Tabel di atas, maka diperoleh persamaan model sebagai 

berikut. 

ROA = 0.037 NPL – 0.072 LDR – 0.950 BOPO + 0.073 SIZE – 0.001 CAR + e1 

CAR = -0.379NPL – 0.356 LDR – 0.109 BOPO – 0.162 SIZE + e2 

Model2 

H02: β1.2, β2.2, β3.2, β4.2=0:   Tidak ada pengaruhvariabel NPL, LDR, BOPO 

dan  Bank Size terhadap variabel CAR secara 

simultan. 

Ha2: β1.2, β2.2, β3.2, β4.2≠ 0 :                 Ada pengaruh variabel NPL, LDR, 

BOPO dan  Bank Size terhadap variabel CAR 

secara simultan. 

Setelah dilakukan analisisdiperoleh hasil sebagai berikut. 

 

  Tabel 6. Hasil Uji F 

Model Fhitung 
p-

value 

NPL, LDR,  BOPO,  Bank Size, dan  CAR terhadap 

Profitabilitas  

229.73

4 
0.000 

NPL, LDR, BOPO dan  Bank Size terhadap CAR 11.655 0.000 

 Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji simultan untuk 

Model 1 diperoleh nilai Fhitung sebesar 229.734 dengan p-value sebesar 0.000 (< 

0.05) sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel NPL, LDR, BOPO,  Bank 

Size, dan CAR terhadap variabel Profitabilitas secara simultan. 

 Tabel di atas juga menunjukkan bahwa untuk Model 2 diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 11.655 dengan p-value sebesar 0.000 (< 0.05) sehingga H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel NPL, LDR, BOPO dan Bank Size terhadap variabel 

CAR secara simultan. 
 

b. Uji Parsial (Uji t dan Uji Sobel) 

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t dan uji sobel, yaitu 

untuk menguji secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.Maka dilakukan analisis sebagai berikut. 

1) Pengaruh NPL secara langsung terhadap Profitabilitas 

 Untuk mengetahui pengaruh NPL secara langsung terhadap Profitabilitas 

dilakukan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.  
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H01.1: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari NPL secara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Ha1.1: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari NPL secara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut 

Tabel 7. Uji Parsial Pengaruh NPL secara langsung terhadap Profitabilitas 

Variabel Besar Pengaruh thitung p-value 

NPL terhadap Profitabilitas 0.138% 1.015 0.314 

Sumber: Data diolah 
           

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji t diperoleh nilai thitung 

sebesar 1.015 dengan p-value sebesar 0.314 (> 0.05) sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari 

NPL secara langsung terhadap Profitabilitas  

2) Pengaruh NPL secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR 

 Untuk mengetahui pengaruh NPL secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR dilakukan uji sobel dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut.  

H01.2: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari NPL secara tidak langsung 

terhadapProfitabilitas melalui CAR. 

Ha1.2: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari NPL secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 8. Uji Parsial Pengaruh NPL secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR 

Variabel Besar 

Pengaruh 

        

Zhitung 

           p-

value 

NPL terhadap Profitabilitas 

melalui CAR 
0.053% 0.038 0.970 

Sumber: Data diolah 2020 

  Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji sobel diperoleh nilai 
Zhitung sebesar 0.038 dengan p-value sebesar 0.970 (> 0.05) sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari NPL secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 
CAR. 
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3) Pengaruh LDR secara langsung terhadap Profitabilitas 

 Untuk mengetahui pengaruh LDR secara langsung terhadap Profitabilitas 

dilakukan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.  

H02.1: β2.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari LDR secara langsung 

terhadapProfitabilitas. 

Ha2.1: β2.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari LDR secara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

  Tabel 9. Uji Parsial LDR secara Langsung Terhdap profitabilitas 

Variabel Besar Pengaruh thitung p-value 

LDR terhadap Profitabilitas 0.523% -1.969 0.053 

   Sumber: Data diolah 
 

       Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil uji t diperoleh nilai thitung 

sebesar -1.969 dengan p-value sebesar 0.053 (> 0.05) sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari 

LDR secara langsung terhadap Profitabilitas.  

4) Pengaruh LDR secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR 

 Untuk mengetahui pengaruh LDR secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR dilakukan uji sobel dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut.  

H01.2: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari LDR secara tidak langsung 

terhadap Profitabilitas melalui CAR. 

Ha1.2: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari LDR secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. Uji Parsial LDR secara Tidak Langsung Terhadap Profitabilitas 

Melaui CAR 

Variabel 
Besar 

Pengaruh 

Zhitun

g 

p-

value 

LDR terhadap Profitabilitas melalui 

CAR 
0.049% 0.038 0.970 

Sumber: Data Diolah 
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  Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil uji sobel diperoleh nilai 

Zhitung sebesar 0.038 dengan p-value sebesar 0.970 (> 0.05) sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari LDR secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR. 

5) Pengaruh BOPO secara langsung terhadap Profitabilitas 

          Untuk mengetahui pengaruh BOPO secara langsung terhadap 

Profitabilitas dilakukan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.  

H01.1: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari BOPO secara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Ha1.1: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari BOPO secara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 11. Uji Parsial Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas Secara 

Langsung 

Variabel Besar Pengaruh thitung p-value 

BOPO terhadap Profitabilitas 90.234% -23.925 0.000 

  Sumber: Data diolah 
 

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa hasil uji t diperoleh nilai thitung 

sebesar -23.925 dengan p-value sebesar 0.000 (< 0.05) sehingga H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari BOPO 

secara langsung terhadap Profitabilitas. Besar pengaruh langsung dari BOPO 

terhadap Profitabilitas merupakan kuadrat dari koefisien jalur BOPO 

terhadap Profitabilitas, yaitu (-0.950)2 = 0.90234 = 90.234%. 
 

6) Pengaruh BOPO secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR 

 Untuk mengetahui pengaruh BOPO secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR dilakukan uji sobel dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut.  

H01.2: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari BOPO secara tidak langsung 

terhadap Profitabilitas melalui CAR. 

Ha1.2: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari BOPO secara tidak langsung 

terhadapProfitabilitas melalui CAR. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 12. Uji Parsial Pengaruh BOPO Seacara Tidang Langsung Terhadap 

Profitabilitas    Melalui CAR 

Variabel 
Besar 

Pengaruh 

Z 

hitung 

p-

value 

BOPO terhadap Profitabilitas melalui 

CAR 
0.015% 0.038 0.970 

 Sumber: Data diolah 
 

         Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan bahwa hasil uji sobel diperoleh 

nilai Zhitung sebesar 0.038 dengan p-value sebesar 0.970 (> 0.05) sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari BOPO secara tidak langsung terhadapProfitabilitas melalui 

CAR. 

7) Pengaruh Bank Size secara langsung terhadap Profitabilitas 

 Untuk mengetahui pengaruh Bank Sizesecara langsung terhadap 

Profitabilitas dilakukan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.  

H01.1: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari Bank Sizesecara langsung 

terhadap Profitabilitas. 

Ha1.1: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari Bank Sizesecara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 13. Uji Parsial Pengaruh Bank Size secara langsung terhadap 

Profitabilitas 

Variabel Besar Pengaruh thitung p-value 

Bank Sizeterhadap Profitabilitas 0.532% 1.772 0.081 

Sumber: Data diolah 2020 

          Berdasarkan Tabel 13 mnunjukkan bahwa hasil uji t diperoleh nilai 

thitung sebesar 1.772 dengan p-value sebesar 0.081 (> 0.05) sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari 

Bank Sizesecaralangsung terhadap Profitabilitas. 

8) Pengaruh Bank Size secara tidak langsung terhadap Profitabilitas 

melalui CAR 

           Untuk mengetahui pengaruh Bank Size secara tidak langsung terhadap 

Profitabilitas melalui CAR dilakukan uji sobel dengan rumusan hipotesis 
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sebagai berikut. 

H01.2: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari Bank Sizesecara tidak langsung 

terhadap Profitabilitas melalui CAR. 

Ha1.2: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari Bank Sizesecara tidak langsung 

terhadap Profitabilitas melalui CAR. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 14. Uji parsial Bank Size secara tidak langsung 

Variabel 
Besar 

Pengaruh 

Zhitun

g 

p-

value 

Bank Size terhadap Profitabilitas melalui 

CAR 
0.023% 

0.03

8 
0.970 

Sumber: Data diolah 2020 

         Berdasarkan Tabel 14 mnunjukkan bahwa hasil uji sobel diperoleh nilai 

Zhitung sebesar 0.038 dengan p-value sebesar 0.970 (> 0.05) sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari Bank  Sizesecara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR. 

9) Pengaruh CAR secara langsung terhadap Profitabilitas 

          Untuk mengetahui pengaruh CAR secara langsung terhadap 

Profitabilitas dilakukan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.  

H01.1: β1.1 = 0: tidak terdapat pengaruh dari CAR secara langsung terhadap 

Profitabilitas. 

Ha1.1: β1.1 ≠ 0:  terdapat pengaruh dari CAR secara langsung 

terhadapProfitabilitas. 

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 15. Pengaruh CAR secara langsung terhadap Profitabilitas 

Variabel Besar Pengaruh thitung p-value 

CAR terhadap Profitabilitas 0.0002% -0.038 0.970 

Sumber: Data diolah 2020 

         Berdasarkan Tabel 15 menunjukkan bahwa hasil uji t diperoleh nilai 

thitung sebesar -0.038 dengan p-value sebesar 0.970 (> 0.05) sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari CAR secara langsung terhadap Profitabilitas. 



 

85 

D. Koefisien Determinasi 

        Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui perubahan 

variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada 

prinsipnya koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara nol dan satu, 0 < R2< 1. Nilai R2yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel terikat. 
 

  Tabel 16. Koefisien Determinasi 

Model R R-Square 

1 0.971 0.943 

2 0.632 0.400 

 Sumber: Data diolah 2020 

          Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan bahwa untuk model 1 hasil 

koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0.971. Maka diperoleh data R2 

adalah 0.943. Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan 

hasil korelasi kemudian dikalikan dengan 100%. Maka nilai koefisien 

determinasi diperoleh 0.943 x 100%, sebesar 94.3%. Berarti kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat pada model 

1 adalah sebesar 94.3%, sehingga terdapat 5.7% varians variabel terikat yang 

dijelaskan oleh faktor lain. Sedangkan untuk model 2 diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar 0.632, maka diperoleh R2 adalah 0.400. Sehingga 

koefisien determasi yang diperoleh adalah sebesar 40.0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

varians dari variabel terikat pada model 2 adalah sebesar 40.0%, sehingga 

terdapat 60.0% varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. 

 

IV. KESIMPULAN  

a. Hasil uji NPL secara langsung terhadap Profitabilitas t diperoleh nilai t 

hitung lebih besar dari p-value sehingga H0 diterima. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari NPL secara 

langsung terhadap Profitabilitas, 

b. Hasil uji sobel diperoleh nilai Zhitung lebih kecil dari p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
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pengaruh dari NPL secara tidak langsung terhadapProfitabilitas melalui 

CAR, 

c. Hasil uji t diperoleh nilai thitung lebih kecil dari p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari LDR secara langsung terhadap Profitabilitas. 

d. Hasil uji sobel diperoleh nilai Zhitung lebih besar dari p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari LDR secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR, 

e. Hasil uji t diperoleh nilai thitung lebih kecil dari p-value sebesar  sehingga H0 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

dari BOPO secara langsung terhadap Profitabilitas. Besar pengaruh 

langsung dari BOPO terhadap Profitabilitas merupakan kuadrat dari 

koefisien jalur BOPO terhadap Profitabilita, 

f. Hasil uji sobel diperoleh nilai Zhitung lebih kecil dari p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari BOPO secara tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui 

CAR, 

g. Hasil uji t diperoleh nilai thitung lebih besar dari p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari Bank Size secara langsung terhadap Profitabilitas, 

h. Hasil uji sobel diperoleh nilai Zhitung lebih kecil dari p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari Bank Sizesecara tidak langsung terhadap Profitabilitas 

melalui CAR, 

i. Hasil uji t diperoleh nilai thitung lebih kecil dari  p-value sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh dari CAR secara langsung terhadap Profitabilitas  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh trust, kepuasan 

konsumen, dan brand image terhadap loyalitas konsumen dan pengaruh 

trust, kepuasan konsumen, Brand Image, dan pemasaran melalui loyalitas 

pelanggan perusahaan Transportasi online di Makassar.  Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan verifikatif untuk dengan 

menganalisis hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen 

melalui variabel intervening dalam bentuk loyalitas pelanggan yang 

dibangun dengan layanan online dan mempertahankan kepercayaan 

pelanggan yang berlangsung dari  Oktober  hingga  November 2019. 

Populasi penelitian ini adalah pelanggan seluruh perusahaan transportasi 

online (G0-jek dan Grab) di Makassar. Jumlah sampel 200 pelanggan 

dengan menggunakan analisis Partial Least Sguare (PLS). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen, kepuasan konsumen, brand 

image berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran 

perusahaan transportasi online. Kepuasan konsumen dan brand image   

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran 

perusahaan transportasi online, serta kinerja pemasaran  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen perusahaan 

transportasi online di Kota Makassar.   

 

Kata kunci : Kepuasan Konsumen, Brand Image, Kinerja Pemasaran, 

Transportasi Online 

 

I. PENDAHULUAN 

Kinerja pemasaran merupakan ukuran prestasi yang diperoleh dari 

aktifikatas proses pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan 

atau organisasi. Selain itu pemasran juga dapat dipandang sebagai sebuah 
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konsep yang digunakan unruk mengukur sampai sejauh mana prestasi 

pasar yang telah di capai oleh suatu prodek  yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Ferdinand (2000,) menyatakan bahwa kinerja pemasaran 

merupakan faktor yang paling sering kali dipakai untuk mengukur dampak 

dari strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan (Ferdinand, 2000). 

Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja 

pemasaran yang baik dan kinerja keuangan yang baik. Juga dikatakan 

bahwa  kinerja pemasaran yang baik dinyatakan dalam tiga besaran utama 

yaitu, nilai penjualan, pertumbuhan penjualan, dan porsi pasar. 

Globalisasi dan teknologi telah mendorong seleksi alamiah yang 

mengarah pada yang terkuat yang bertahan. Pasar yang berhasil akan di 

dapat oleh perusahaan yang mampu memberikan atau memenuhi 

kebutuhan orang lain. Semua kalangan individu, bahkan seluruh negara 

wajib mencariri dan harus menemukan cara menghasilkan nilai yang dapat 

di pasarkan  yaitu barang dan jasa yang menarik minat beli serta 

meningkatkan daya beli dan loyalitas pelanggan.  Sebagai dampak dan dari 

perubahan teknologi, keadaan pasar saat ini di dorong mengarah keadaan 

yang berbeda jauh sekali dibandingkan keadaan pasar sebelumnya. 

Perubahan-perubahan tersebut dampak pada berbagai fenomena, antara 

lain : 

a. konsumen sudah mengambil kekuasaan saat ini, b. jumlah produksi 

yang besar sudah menjadi keharusan, c. negara dan wilayah lain suda 

tidak menjadi kendala lagi, d. teknologi terus berkembang dan ditiru 

dan dikuasai, e. pesaing akan makin sering muncul, dan 

meningkatnya daya beli konsumen ke negara lain. 

Persaingan sekarang menuntut produk bermutu, pengiriman tepat 

waktu, layanan cepat, purna jual memuaskan dan harga bersaing. Untuk itu 

dibutuhkan keunggulan manajemen perusahaan untuk mengelola bisnis 

dengan ketajaman daya saing yang harus dibangun secara sistematis.  Perlu 

sadari bersama bahwa yang dulu kelihatan hebat sekarang sudah menjadi 

biasa-biasa saja. Ketika informasi menjadi salah satu unsur “konstitutif” 

dalam masyarakat, itu terjadi karena manusia merupakan pengguna akhir 

dari sebuah produk, maka secepat apapun perputaran produksi, dan 

distribusi informasi yang mampu merubah sebuah peradaban, selalu saja 

didukung oleh kekuatan dan ekspansi ekonomi,  jaringan sistem informasi 

global serta terakhir bagaimana teknologi menciptakan hal tersebut. 

Sekalipun mungkin saat ini kita berada dalam bayang-bayang Industri 

Generasi IV, tetap saja “teknologi” memegang peranan yang sangat 
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penting  dalam perkembangan arus produksi, dan distribusi informasi 

tersebut, dapat dikatakan proses “massifikasi” informasi hanya pasti terjadi 

ketika hasil teknologi “membantu” mengubah pola komunikasi yang 

dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi pola komunikasi informasi tanpa 

batas. 

Kepuasan merupakan hal yang terpenting dalam perusahaan karena 

dengan puasnya pelanggan akan memberikan dampak baik bagi 

perusahaan. Karena tanpa pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan 

perusahaan akan dapat bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat. 

Pelaku bisnis semakin menyadari akan pentingnya memuaskan pelanggan. 

Dari sini, perusahaan semakin berlomba-lomba untuk memberikan manfaat 

produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Apabila 

manfaat yang diberikan melebihi harapan konsumen maka konsumen akan 

merasa puas, sebaliknya apabila kurang dari harapan maka akan 

kecewa.  Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, selanjutnya akan 

meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen lama bisa dipertahankan dan 

semakin sering melakukan pembelian berulang (repeat buying). 

Bagaimana dampaknya terhadap bisnis secara keseluruhan? Ternyata 

Loyalitas konsumen berdampak positif terhadap profit perusahaan. 

Loyalitas yang meningkat maka pembelian berulang juga akan meningkat, 

sehingga sales juga akan meningkat. Dampak dari loyalitas konsumen dan 

kepuasan konsumen akan berdampak baik bagi perusahaan . reputasi 

perusahaan yang baik juga akan berdampak positif sehingga pengguna tetap 

loyal terhadap perusahaan. Sedangkan bagi pengguna yang tidak tetap, 

reputasi juga akan berdampak psitif bagi pengguna yang akan 

meningkatkan minat beli dan menggunakan.  

Penelitian tentang loyalitas pelanggan telah banyan dilakukan sehingga 

menimbulkan Theoritical gap, loyalitas pelanggan ditentukan oleh layanan E-

marketing, hal tersebut dikemukakan oleh Luo and Yuan (2013), Mohsan et 

al. (2001), Auruskeviciene et al. (2010), dan Srinivasan et al. (2002) dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan karena adanya pengenalan produk yang 

berkesinambungan serta adanya interaksi melalui online. Bahkan menurut 

Abdel Baset dan Arzouq (2010), Sri Astutiet et al. (2013), dan McHaney (2013) 

karena ada komunikasi lancar. Disisi lain, loyalitas ditentukan oleh kualitas 

layanan, diantaranya ialah Hsin Hsin Chang et al. (2009), Bolton dan Tarasi 

(2014), Rai dan Srivastava (2012), Yen Yen et al. (2001); Zamraz  dan Bakhtiar 

(2012) dapat memberikan kepuasan pelanggan, bersifat jangka panjang 

menguasai pasar. Penelitian lain justru dengan membangun kepercayaan 

http://www.tandfonline.com/author/Chang%2C+Hsin+Hsin
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pelanggan sangat menentukan loyalitas pelanggan, hal tersebut ditemukan 

oleh Muhammad Zaman  et al. (2012), Nha Nguyen  et al. (2013), Sorayanti 

(2015), dan Karuna et al. (2014). Tetapi menurut Rhein Mahatma, (2016) 

bahwa Jake Maxwell Watts dalam Wall Street Journal menyatakan bahwa 

penyebab pertama kenapa orang Indonesia ada yang belum pernah belanja 

online adalah rendahnya penetrasi kartu debit dan kredit. Penyebab kedua 

adalah ketidakpercayaan.  Disamping itu terkadang bank ini yang 

mempersulit perusahaan e-commerce untuk menerima sistem pembayaran 

dari berbagai bank ini.  

Dalam era globalisasi perkembangan teknologi bisa di katakana sangat 

pesat banyak memberikan perubahan yang positif maupun negetif. Banyak 

bisni online yang sedang berkembang dan tentunya juga di manfaatkan oleh 

beberapa kalangan atau perusahaan dalam meraih keuntungan. Dengan 

kemunculan transportasi online ini tentu saja memberikan solusi bagi 

masyarakat akan layanan transportasi. Kemacetan merupakan masalah di 

ibu kota dan ketakutan masyarakat dengan transportasi suda terjawab 

dengan hadinya moda transportasi online ini yang telah memberikan tingkat 

keamanan dan kenyamanan dalam berpergian kemananpun. Dengan 

pelayanan dan gabungan dari teknologi informasi yang di tawarkan 

perusahaan transportasi online memberika transfaransi masalah biaya 

pengantaran sehingga pengguna merasa tidak di rugikan. 

Salah satu kendala marketing online ialah membangun (Trust) 

kepercayaan. Hal tersebut terjadi karena banyaknya penipuan yaag sering 

terjadi yang menjual barang secara online tetapi dengan motif penipuan.  

Pada tahun 2011 sampai tahun 2015 Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri 

menangkap banyak penipuan bisnis online. Usaha bisnis online merupakan 

bisnis yang sangat menjanjikan, hanya dengan bermodalkan komputer yang 

telah terkoneksi dengan jaringan internet. Penerobosan pasar melalui e-

marketing. Menurut Mohsan et al. (2001) dapat membangun kepercayaan dan 

loyalitas pelanggan dan menurut Srinivasanet.al (2002) karena adanya 

interaksi melalui online. Penelitian Auruskeviciene et al. (2010); Abdel dan 

Arzouq (2010) bahwa e-marketing dapat membangun loyalitas dan kinerja. 

Loyalitas pelanggan online Sri Astuti et al. (2013) sangat ditentukan oleh  

layanan tepat waktu. 

Trend transportasi online saat ini telah memunculkan kemudahan bagi 

individu atau masyarakat yang membutuhkan. Setiap individu kini tidak 

lagi harus menggunakan kendaraan yang nota bene padat seperti  angkutan 

kota (angkot), maupun becak (mesin dan dayung) maupun ojek pangkalan.  

http://blogs.wsj.com/searealtime/2014/08/30/just-looking-indonesia-still-not-down-with-online-shopping/
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Di era kid jaman now  kini telah hadir trasportasi berbasis online. Hadirnya 

moda transportasi berbasis pemesanan online di makassar yakni Go-jek dan 

Grab. Perusahaan transportasi ini memberikan dapak yang positif bagi sosial 

masyarakat, kemudian juga moda transportasi ini sangat menjadi pilihan 

utama masyarakt ketika hendak berpergian, dan memesan makanan. Kedua 

perusahaan ini tentunya bersaing sangat ketat dengan cara memberikan 

inovasi-inovasi baru bagi perusahaan sehingga menarik daya pengguna . 
 

Gambar 1. Pengguna Transportasi Online di Indonesia (Sumber Data 

Comscore the Apps Universe) 

 

Menurut data Comscore per desember 2017, tercatat kurang lebih 

15,730,000 juta orang yang menggunakan aplikasi transportasi online di 

ponsel androit di antaranya Go-jek dan Grab yakni 29,6 persen dari seluruh 

pengguna aplikasi mobile data ini menujukan bahwa pengguna transportasi 

online di indonesia sangatlah cukup besar.  Pertubuhan transportasi online 

bisa di katakan sangat cepat jumlah transportasi online sejak awal 

munculnya di indonesia sampai saat ini 2019 terus mengalami peningkatan 

yang sangat cepat dan di makassar sendiri jumalah Driver Go-jek mencapai 

kurang lebih 14.256 pengemudi dan Grab sendiri mencapai 17.064 , 

banyaknya jumlah driver dari kedua moda transportasi online yakni Go-jek 

dan  Grab  konsumen akan lebih selektif dalam menentukan Brand 

transportasi apa yang akan di gunkan ketika bepergian . keputusan 

konsumen dalam memilih atau menentukan brand image bukanlah terjadi 

begitu saja , banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen sebelum 
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memutuskan untuk menggunakan brand image transportasi online  apa 

yang akan di gunakan  misalnya kualitas pelayanan. Go-jek dan Grab 

merupakan salah satu Brand yang sedang naik daun di indonesia dan 

banyak di gunakan, prusahaan di tuntut memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada konsumen. 

Persaingan seperti sekarang ini, perusahaan harus terus melakukan 

pelayanan yang sesuai standar ke konsumen sehingga konsumen tetap loyal 

dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut, faktor-faktor yang membuat 

pelanggan tetap loyal yakni salah satunya Trust , Kepuasan konsumen dan 

Brand Image. Untuk  dapat mengetahui loyallitas dari suatu konsumen 

terhadap kedua perusahaan jasa Transportasi online penulis melakukan 

wawancara awal terhadap beberapa orang  pengguna jasa Transportasi 

online. Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Go-jek dan 

Grab memiliki pelayanan yang bisa di katakan cukup baik namun masih ada 

beberpa keluhan  konsumen mengenai tingkat kepercayaan terhadap Driver 

Go-jek maupun Grab. Seperti kasus brita di media ada beberpa Driver yang 

melakukan tingkat kejahatan kepada pelanggan dan banyak yang kurang 

puas dalam pelayanan, hal ini mengidintifikasikan bahwa perlu adanya 

perbaikan dalam segi pelayanan sehingga pelanggan tetap loyal ke 

prusahaan jasa Go-jek maupun Grab. 

Dalam hasil wawancara awal yang di di laksanakan dari konsumen Go-

jek dan Grab yang ada di makassar. Konsumen yang di wawancarai awal 

yakni yang memiliki aplikasi Go-jek dan Grab di smartphone dari wawancara 

awal ini peneliti coba menggali lebih dalam hal yang membuat membuat 

para konsumen tentang apa saja yang menjadi permasalahan ketika 

menggunakan jasa transportasi online, bebrapa konsumen ada yang 

mengeluh tentang pelayanan dan kualitas kendaraan yang di gunakan , 

selanjutnya peneliti juga coba mencari tau Hal membuat konsumen tetap 

loyal terhadap ke dua perusahaan jasa transportasi online dalam hal ini Go-

jek dan Grab dari beberapa orang yang di wawancarai awal yakni mereka 

mengungkapkan bahwa mereka tetap loyal karna pertama biaya 

transportasi online sangat terjangkau, yang ke dua ada promo-promo yang 

di berikan kepada konsumen kemudian  tingkat keamanannya bisa di bilang 

cukup baik.  

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik meneliti mengenai 

Anaslisis tingkat Trust, kepuasan konsumen dan Brand image terhadap 

kinerja organisasi melalui loyalitas pada perusahaan transportasi online di 

makassar . 
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II. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk konseptual struktur hubungan 

variabel-variabel dari suatu penelitian  yang digunakan sebagai pedoman 

penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian ini Aaker dan Day, (2001). 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian 

deskripif yang dimaksud adalah penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara variabel eksogen dengan variabel endogen melalui variabel 

intervening dalam bentuk loyalitas pelanggan yang dibangun dengan 

layanan online dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. 

2.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Makassar.  Makassar merupakan pusat 

bisnis online terbesar di Sulawesi Selatan.  Waktu penelitian berlangsung 

dua bulan yaitu mulai Bulan Oktober hingga November 2019.  

2.3 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah pelanggan seluruh perusahaan 

Transportasi online yang ada di Makassar (G0-jek dan Grab) di Makassar 

sendiri jumalah Driver Go-jek mencapai kurang lebih 14.256 pengemudi dan 

Grab sendiri mencapai 17.064. Uji analisis yang digunakan adalah Partial 

Least Sguare (PLS) analysis yang merupakan alur persamaan multiple 

regression yang terhubung secara simultan, dan untuk pengukurannya 

dengan bantuan software Smart PLS V 2,0, PLS analysis merupakan bagian 

dari analisis model persamaan struktural (SEM). Mengingat metode estimasi 

yang dipergunakan adalah regresi dengan alur simultan, dan penelitian ini 

adalah penelitian sosial, maka seperti apa yang dikatakan oleh Sekarang 

(2000), mengisyaratkan kelonggaran ukuran sampel untuk penelitian-

penelitian sosial berkisar 30 sampel sampai 500 sampel, dan penelitian yang 

menggunakan banyak variabel, dianjurkan sepuluh kali jumlah variabel 

penelitian. Menurut Heir (1995) besarnya jumlah sampel SEM antara 100-

200, jika melebihi maka akan mengakibatkan sensitive sehingga dalam uji 

goodness dan fit mengindikasikan kurang baik.Peneliti mengambil rata-rata 

antara 100-200 sampel, sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah 200 

pelanggan transportasi online yakni (Go-jek dan Grab). 

2.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrument skala likert , iyalah sejuamlah 

pertanyaan yang telah di susun beserta jawaban responden d=yang akan di 



 

96 

berikan bobot nilai sesuai dengan item , ada 5 kategori penilaian dalam 

penelitian ini , antara lain , sebagai berikut : 

  Tabel 1. Kategori skala likert 

Alternatif  Jawaban Bobot 

Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 

 

2.5 Variabel Penelitian 

Variable merupakan semua yang berbentuk apapun yang di tentuka 

oleh peneliti, untuk memperoleh informasi, kemudian bisa di tarik 

kesimpulan. Penelitian ini ada beberpa yang digunakan yaitu variabel 

eksogen, variabel endogen dan variabel intervening. Berikut penjelasannya: 

a. Variabel Eksogen (bebas) menurut Sugiyono (2017:39) variabel xksogen 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel endogen. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel eksogen yang diberi simbol (X) adalah : Trust (X1), 

Kepuasan Konsumen (X2), Brand Image (X3) 

b. Variabel Intervening (antara) Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel 

intervening adalah variable yang berada di antara eksogen dan endogen, 

sehingga variabel eksogen tidak langsung mempengaruhi berubahnya 

atau timbulnya variabel endogen. Penelitian ini merupakan yang menjadi 

variabel intervening adalah Loyalitas yang diberi simbol (Y) 

c. Variabel Endogen (terikat) menurut Sugiyono (2017:39) Variabel endogen 

adalah variable yang merupakan variable yang di pengaruhi variable 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah Kinerja 

Organisasi yang diberi simbol (Z). 

2.6 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah data 

kualitatif dengan skala data ordinal atau dengan menggunakan data Skala 

Lkerts yang bersumber dari responden. Penelitian ini, beberapa variable 

diukur dengan data ordinal kemudian dilakukan wawancara secara 

mendalam atas temuan yang diperoleh. Sumber data sekunder pada 
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penelitian ini berrupa data publikasi dan data tertulis yang dimiliki oleh 

pengguna layanan transportasi online yaitu Go-jek dan Grab. 

2.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling baik untuk 

mendapatkan data karna tujuan dari setiap penelitian adalah mendapatkan 

data. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data peneliti langsung 

Penelitian Lapangan (Field Research). Merupakan data yang diperoleh secara 

langsung pada objek penelitian dengan cara obervasi, wawancara, kuesioner 

dan dokumentasi. 

a. Metode Pengamatan (Observation) 

  Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2017:145). 

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara 

mengamati secara langsung bagaimana kondisi dari objek penelitian dan 

juga melihat bagaimana kaitannya dengan masalah penelitian yang sedang 

dilakukan. 

b. Intervierw (Wawancara) 

Menurut Sugiyono (2018:137) Wawancara yaitu teknik pengumpulan 

data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

halhal dari responden yang lebih mengandalkan dalam jumlah 

respondennya sedikit. 

c. Penggunaan Kuesioner (Angket) 

         Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang di lakukan dengan 

cara memberikan pertanyaan kepada responden , kuesioner juga merupakan 

cara pengumpulan data yang efektif dan cukup baik yang biasa di lakukan 

semua peneliti. 

d. Dokumentasi 

           Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperoleh data 

sekunder yang sifatnya tertulis. Data yang diperlukan dengan menggunakan 

teknik ini adalah mengenai jumlah responden yang diteliti, foto, absensi 

pegawai, dan semua bentuk data/file yang diperlukan untuk penelitian ini. 

2.8 Tehnik Analisis Data 

  Mengingat model yang disusun dalam penelitian ini merupakan jalur 

dengan persamaan  simultan, dan data yang diperoleh berupa data ratio, 

metode analisis paling tepat untuk menganalisa data tersebut adalah path 
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analysis dengan teknis model struktur persamaan atau Structural Equation 

Model (SEM) menggunakan PLS (Partial Least Square). Adapun alasan 

menggunakan Smart PLS sebagai alat analisis untuk menguji persamaan 

struktur penelitian ini karena dalam pendugaan parameter menggunakan 

metode Least Square, dengan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, yaitu : 

a. Yi (variabel tidak bebas) merupakan random variabel (stochastic) 

b. E(εi)=0 dimana i ~ N(0, 2) 

c. 𝐸(휀𝑖휀𝑗) = 𝐸(휀𝑖
2) = 𝜎2 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖 = 𝑗 (ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐), sehingga var(Yi) juga 

konstan (𝜎2). 

d. 𝐸(휀𝑖휀𝑗) = 0 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖 ≠ 𝑗 (𝑛𝑜𝑛 − 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

e. Tidak terdapat multikolinearitas. 

  Pada umumnya persamaan struktur dengan pendugaan parameter 

koefisien regresi digunakan kuadrat rendah (Ordinary Least Square, disingkat 

OLS). Apabila plot residual terhadap �̂�𝑖 membentuk titik-titik yang tidak 

random, tetapi membentuk pola, misal berbentuk corong atau bando 

lengkung, ini menunjukkan asumsi homoscedastic tidak terpenuhi, yang 

terjadi justru sebaliknya yaitu heteroscedastic.  Artinya varians eror sangat 

kecil dan tidak berupa angka konstan, yang dilambangkan dengan 𝐸(휀𝑖
2) =

𝜎𝑖
2.Dengan teknis analisis tersebut, maka dapat dibentuk persamaan 

fungsional dalam model  dengan  reduced form sebagai berikut : 

  Model kerangka pemikiran teoritis yang sudah dibangun, selanjutnya 

ditransformasikan ke dalam bentuk diagram jalur (path digram) untuk 

menggambarkan hubungan kausalitas antara variabel eksogen dengan 

variabel endogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisis Jalur Hubungan antar Variabel 
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      Tabel 2. Keterangan Simbol pada Gambar 2 tersebut 

Simbol          Keterangan 

ε(Epsilon) Kesalahan pengukuran pada variabel manifest 

ξ 1 (Ksi) Simbol variabel eksogen (Trust) 

ξ 2(Ksi) Simbol variabel eksogen (Kepuasan Konsumen) 

ξ 3 (Ksi) Simbol variabel eksogen (Brand Image) 

η1 (Eta) Simbol variabel endogen (Loyalita) 

η 2 (Eta) Simbol variabel endogen (Kinerja pemasaran) 

ζ(zeta) 1,2 
Simbol untuk kesalahan pengukuran variabel 

endogen (variabel laten) 

β (Beta) 
Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap 

variabel endogen 

γ(Gamma) Koefisien pengaruh eksogen ke endogen 

       Sumber: Sugiyono, 2011 

 

Persamaan struktur hubungan antar variabel: 

η 1= γ 11 ξ1 +γ 12 ξ2+ γ 13 ξ3+ ζ 1          (1) 

η 2 = γ21 ξ 1 + γ22 ξ 2+ γ23 ξ 3+ β21η1 + ζ 2         (2) 

1. Menyusun Persamaan Struktural 

Berdasarkan analisis Path tersebut, maka bentuk persamaan sebagai berikut: 

A. Persamaan struktural 

1. 휂1 = 𝛾11𝜉1 + 𝛾12𝜉2 + 𝛾13𝜉3 + 휁1              (3) 

2. 휂2 = 𝛾21𝜉1 + 𝛾22𝜉2 + 𝛾23𝜉3 + 𝛽21휂1 + 휁2                   (4) 

A. Persamaan pengukuran variabel eksogen: 

- Trust (formatif) 

𝜉1 = 𝜆11𝑋1 + 𝜆21𝑋2 + 𝛿1                      (5) 

- Kepuasan konsumen (formatif) 

𝜉2 = 𝜆22𝑋3 + 𝛿2            (6) 

- Brand Image  (Formatif) 

𝜉3 = 𝜆43𝑋4 + 𝜆53𝑋5 + 𝛿3           (7) 

B. Persamaan pengukuran variabel endogen  (reflektif) 

   - Loyalitas Pelanggan 

1. 𝛾1 = 𝜆11휂1 + 휀1           (8) 

        -  Loyalita Kinerja Organisasi 
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1. 𝛾2 = 𝜆13휂3 + 휀2           (9) 

2. 𝛾3 = 𝜆23휂3 + 휀3         (10) 

2.  Pendugaan parameter (estimasi) 

       Pendugaan parameter di dalam PLS adalah metode kuadrat terkeceil 

(least square methods) yang meliputi tiga hal (Solimun, 2008; Ghozali, 2008): 

a. Weight estimate yang digunakan untuk menghitung data variabel laten. 

b. Estimasi jalur (path estimate) menghubungkan variable laten ke estimasi 

loading atara indikatornya.  

c. Means dan parameter lokasi (nilai konstanta regresi, intercept).  

Sebagai langkah awal iterasi algoritma adalah menghitung outside 

approximation estimate  dari variabel laten dengan cara menjumlahkan 

indikator utama dalam setiap kelompok indikator dengan bobot yang sama 

(equal weight). Weight untuk setiap iterasi diskalakan untuk mendapatkan 

unitvariance dari skor variabel laten untuk N kasus diskalakan dalam sampel. 

Dengan menggunakan skor  variabl laten yang telah diestimasi dilakukan 

inside approximation estimate variabel laten. 

Ada tiga skema awal iterasi yang telah dikembangkan untuk 

mengkombinasikan variabel laten tetangga (neighboring LV) untuk 

mendapatkan estimasi variabel laten tertentu: centroid, factor dan path 

weighting. Skema  weighting dengan centroid  merupakan prosedur asli yang 

digunakan Wold. Metode ini hanya mempertimbangkan tanda korelasi 

antara variabel laten dan variabel laten tetangganya (neighboring LV). Nilai 

kekuatan korelasi dan arah model struktural tidak diperhitungkan. Skema 

weighting  dengan faktor menggunakan koefisien  korelasi dengan variabel 

laten tetangga dengan pembobotan (weight). Variabel laten menjadi principal 

compoenent (komponen utama) dari variabel laten tetangganya. Skema weight 

dengan faktor memaksimumkan varian dari komponen utama variabel laten 

ketika jumlah variabel laten menjadi tak terhingga jumlahnya. Skema 

dengan path weighing membobot variabel anteseden atau konsekuen dari 

variabel laten yang ingin diestimasi. 

Berdasarkan hasil estimasi variabel laten dari aproksimasi inside, maka 

diperoleh satu set pembobot baru dari aproksimasi outside. Jika skor 

aproksimasi inside dibuat tetap (fixed), maka dapat dilakukan regresi 

sederhana atau regresi berganda tergantung apakah indikator variabel laten 

bersifat formatif atau reflektif. Oleh karena 𝜉1 , 휂1, 휂2 dan 휂3  bersifat refleksif 

dengan arah hubungan kausalitas seolah-olah dari variabel laten ke 

indikator maka setiap indikator dalam setiap kelompok indikator dari 
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variabel laten secara individu diregresikan terhadap estimasi variabel 

latennya (skor aproksimasi inside). Dalam kasus 𝜉2 yang berbentuk model 

formatif dengan arah hubungan kausalitas seolah-olah dari indikator ke 

variabel laten, maka dilakukan regresi berganda untuk mengestimasi 𝜉2 

terhadap indikatornya. Koefisien regresi sederhana dan regresi berganda 

kemudian digunakan sebagai pembobot baru untuk aproksimasi outside 

setiap variabel laten. 

Setelah skor variabel laten diestimasi pada tahap satu, maka hubungan 

jalur (path relation) diestimasi dengan OLS (Ordinary Least Square) pada tahap 

dua. Setiap variabel dependen dalam model (baik variabel laten endogen 

maupun indikator dalam model refleksif) diregresikan terhadap variabel 

independen (variabel laten lainnga atau indikator dalam bentuk formatif). 

Jika hasil estimasi pada tahap dua menghasilkan nilai yang berarti 

(perbedaan nilai mean, skala dan varian memberikan hasil yang berarti), 

maka parameter mean dan lokasi untuk indikator dan variabel laten 

diestimasi pada tahap tiga. Hal ini dilakukan dengan cara mean setiap 

indikator dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan data asli, 

kemudian menggunakan bobot yang didapat dari tahap satu, mean untuk 

setiap variabel laten dihitung. 

3.    Pengujian Goodness of Fit 

       Pengujian Goodness of fit dilakukan baik terhadap outer model maupun 

inner model. Pengujian Goodness of Fit Outer Model. Outer model, bila mana 

indikator bersfat refleksif, maka diperlukan evaluasi dengan kalibarasi 

instrumen yaitu dengan validasi dan reliabilitas instrument: 

a. Convergen validity 

Korelasi antar nilai indikator reflektif dengan variabel laten sebesar 0,5 

sampai 0,6 dianggap cukup pada jumlah indikator per variabel laten tidak 

besar, berkisar antara 3 sampai 7 indikator.  

b. Discriminant validity 

Pengukuran indikator reflektif berdasarkan cross loading dengan variabel 

latennya. Bilamana nilai cross loading pada variabel laten bersangkutan 

terbesar dibandingkan dengan cross loading pada variabel laten lainnya maka 

dikatakan valid. Formulasi AVE adalah sebagai berikut: 

AAVE =
∑ 𝛌𝐢

𝟐

∑ 𝛌𝐢
𝟐+∑ 𝐯𝐚𝐫 (𝛆𝐢)𝐢

                                                                        (11) 
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c. Composite reliability (pc) 

Kelompok variabel yang mengukur sebuah variabel memiliki 

reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability ≥ 0,7, 

walaupun bukan merupakan standar absolute (Solimun, 2008, 79). Formulasi 

composit reliability adalah: 

 

                                          𝝆𝒄 =
(∑ 𝝀𝒊)𝟐

(∑ 𝝀𝒊)𝟐+∑ 𝒗𝒂𝒓 (𝜺𝒊)𝒊
                            (12) 

d. Pengujian Goodnes of Fit Inner Model 

Goodness of Fit Model untuk inner model diukur dengan R-square laten 

dependen dengan interpretasi yang sama dengan regersi: Q-square predictive 

relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-Square > 0 

menunjukkan model memiliki predictive relevance;  sebaliknya jika nilai Q-

Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. 

Pehitungan Q-Square dilakukan dengan rumus: 

 

𝑄2 = 1 − (1 − 𝑅1
2)(1 − 𝑅2

2) … (1 − 𝑅𝑝
2)                                               (13) 

 

Dimana 𝑅1
2, 𝑅2

2, dan 𝑅𝑝
2 adalah R-square variabel endogen dalam model 

persamaan. Besaran 𝑄2  setara dengan koefisien determinasi total 𝑅𝑚
2  pada 

analisis jalur. 
 

1. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis (𝛽, 𝛾) dilakukan dengan metode resampling 

Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone (Solimus; 2008: 79). 

Statistik  Uji yang digunakan adalah statistic t atau uji t. Penerapan metode 

resampling, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (distribusi 

free), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan 

sampel yang besar (minimal 30). Pengujian dilakukan dengan t-test, bilaman 

diperoleh 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 0,05 (𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 5%) maka disimpulkan signifikan dan 

sebaliknya. Apabila hasil pengujian hipotesis pada outer model signifikan, hal 

itu menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai 

instrument pengukur variabel laten. Sedangkan bilamana hasil pengujian 

pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya. 

  Metode pada PLS akan berkaitan dengan permodelan structural dan 

akan tetapi tidak terkait dengan pengujian hipotesis: 

a. Hubungan antar variabel laten dalam inner model adalah linear dan aditif. 
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b. Model struktural bersifat rekursif. 

c. Berkaitan dengan sampel size, maka sampel dalam PLS dapat 

diperkirakan dengan: 

d. Sepuluh kali jumlah indikator formatif (mengabaikan indikator reflesif) 

e. Sepuluh kali jumlah jalur structural (structural path) pada inner model 

Sampel size kecil  30 – 50 atau sampel besar lebih dari 200  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN           

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kota Makassar terletak antara 1190 24’17’38” bujur Timur dan 508’6’19” 

Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, 

sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan 

sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 

175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan dan memiliki batas-batas 

wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain,Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Maros, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

         Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-

pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan 

Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat 

pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke 

Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki 

daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri   

maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia 

untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. 

         Kota Makassar cukup unik dengan bentuk mnyudut di bagian Utara, 

sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara 

dan Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah 

berkembang kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan 

laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera, Sebagai rawa-rawa, 

tambak, dan empang dengan perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan 

pesisir dari arah Tengah ke bagian Selatan berkembang menjadi pusat kota 

(Centre Busines District – CBD) dengan fasilitas perdagangan, pendidikan, 

pemukiman, fasilitas rekreasi dan resort yang menempati pesisir pantai 

membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai. 

Kenyataan di atas menjadikan beban kawasan pesisir Kota Makassar saat ini 
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dan dimasa mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya 

dukung dan aspek fisik lahan termasuk luasnya yang tertabatas. Ditambah 

lagi pertumbuhan dan perkembangan penduduk sekitarnya yang terus 

berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya di dalamnya.  

3.2  Deskripsi Karakteristik Responden 

Untuk memperoleh data tentang mempengaruhi loyalitas konsumen 

transportasi online, dilakukan penyebaran kuesioner pada konsumen 

pengguna trnsportasi online yang melakukan perpindahan ke Bank Syariah. 

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 200  dan disebarkan secara acak 

kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar. Dari 200 kuesioner 

yang disebarkan tersebut, jumlah kuesioner yang kembali adalah 200. Hal 

ini terjadi karena pengisian dilakukan secara langsung tanpa dibawa pulang 

oleh responden. Hal ini dimaksudkan agar responden dapat menanyakan 

secara langsung apabila terjadi ketidakpahaman dalam mengisi kuesioner. 

Serta dengan cara ini, kuesioner yang kembali dapat dipastikan. 

Sunatra (2006) mengemukakan bahwa, tujuan dikemukakannya 

karakteristik responden adalah untuk memberikan gambaran yang ingin 

diketahui mengenai keadaan diri responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian. Dari 200 kuesioner, didapat 200 kuesioner yang dikembalikan 

beserta tanggapan tentang pernyataan pada kuesioner tersebut. Pada 

penelitian ini, karakteristik responden yang diteliti berdasarkan jenis 

kelamin, umur, pekerjaan, pengeluaran per bulan, dan tingkat pendidikan, 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan data karakteristik 

responden pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin adalah 200 responden yang terdiri dari wanita 

yaitu sebesar 105 orang (52,5%), sedangkan 95 orang (47,5%) responden 

lainnya adalah pria. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita 

merupakan kelompok yang lebih cenderung melakukan pemesanan 

Transportasi Online. Sedangkan karakteristik berdasarkan umur dibagi 

menjadi lima kelompok yang mewakili kelompok umur responden. Jumlah 

responden terbanyak berada pada kelompok umur 26-32 tahun. Data ini 

menggambarkan bahwa kelompok umur 26-32 tahun merupakan kelompok 

umur yang banyak menggunakan Transportasi online. 
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Tabel 3. Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Frekuensi Persen (%) 

Jenis kelamin Pria 95 47.5 

Wanita 105 52.5 

Total  200 100.0 

Umur 17 – 20 17 8.5 

21 – 25 37 18.5 

26 – 32 59 29.5 

33 – 37 47 23.5 

> 38 40 20.0 

Total  200 100.0 

Pekerjaan Pelajar / 

mahasiswa 

9 4.5 

Wiraswasta 72 36.0 

Swasta 69 34.5 

PNS 43 21.5 

Pensiunan 7 3.5 

Total  200 100.0 

Pengeluaran per Bulan < 399.999 9 4.5 

400.000 - 999.999 41 20.5 

1.000.000 - 

1.599.999 

78 39.0 

1.600.000 - 

1.999.999 

57 28.5 

> 2.000.000 15 7.5 

Total  200 100.0 

Pendidikan < SMA 32 16.0 

D1/D2/D3 68 34.0 

S1 85 42.5 

S2 15 7.5 

Total  200 100.0 

Sumber : Pengolahan data penelitian 2020 
 

Karakteristik berdasarkan pekerjaan juga dibagi menjadi lima kelompok 

yang mewakili kelompok pekerjaan responden. Jumlah responden 

terbanyak berada pada kelompok pekerjaan Wiraswasta dan kelompok 

Swasta. Data ini menggambarkan bahwa kelompok pekerjaan Wiraswasta 
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merupakan kelompok pekerjaan yang banyak menggunakan Transportasi 

Online. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

        Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis PLS. Berdasarkan kerangka model yang dibangun 

dalam penelitian ini,  variabel kepercayaan diukur dengan 8 indikator, 

variabel keppuasan kerja diukur dengan 8 indikator, variabel brand image 

diukur dengan 9 indikator, variabel kinerja pemasaran diukur dengan 3 

indikator dan variabel loyalitas diukur dengan 7 indikator. Berdasarkan 

kerangka penelitian tersebut maka spesifikasi model PLS yang akan 

diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Spesifikasi Model PLS (Sumber: Data diolah dengan Smartpls, 

2019) 
  

         Tahap – tahap dalam analisis PLS meliputi tahap pengujian outer model, 

tahap pengujian goodness of fit model dan tahap pengujian inner model. Berikut 

ini adalah pembahasan dari masing-masing tahap dalam analisis PLS 

tersebut :  
 

A. Pengujian Outer Model 

  Tahap pengujian model pengukuran meliputi pengujian Convergent 

Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability. Hasil analisis PLS 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian jika seluruh indikator 
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dalam model PLS telah memenuhi syarat validitas konvergen, validitas 

deskriminan dan reliabilitas komposit. 

1) Validitas Konvergen 

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor 

masing-masing indikator terhadap konstruknya. Untuk penelitian 

konfirmatori, batas loading factor yang digunakan adalah sebesar 0,7, 

sedangkan untuk penelitian eksploratori maka batas loading factor yang 

digunakan adalah sebesar 0,6 dan untuk penelitian pengembangan, batas 

loading factor yang digunakan adalah 0,5. Oleh karena penelitian ini 

merupakan penelitian konfirmatori, maka batas loading factor yang 

digunakan adalah sebesar 0,7.  Berikut ini adalah hasil estimasi model 

PLS: 

 

Gambar 4. Validasi Konvergen (Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019) 

   

 Berdasarkan hasil estimasi model PLS pada gambar di atas, seluruh 

indikator memiliki nilai loading factor di bawah 0,7 yang menunjukkan 

bahwa seluruh indikator valid dalam mengukur konstruknya. Selain 

dengan melihat nilai loading factor masing-masing indikator, validitas 

konvergen juga dinilai dari nilai AVE masing-masing konstruk, model PLS 

dinyatakan telah memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE masing-

masing konstruk > 0,5. Nilai AVE masing-masing konstruk selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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    Tabel 4.  Nilai Loading Factor dan AVE 

 

    

Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019) 
 

Berdasarkan hasil analisis PLS pada tabel di atas, nilai AVE seluruh 

konstruk baik yang berupa dimensi maupun variabel telah melebihi 0,5 yang 

menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk telah 

memenuhi kriteria validitas konvergen yang disyaratkan.  

2) Validitas Deskriminan 

      Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep 

dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model 

mempunyai discriminant validity yang baik jika nilai kuadrat AVE masing-

masing konstruk eksogen (nilai pada diagonal) melebihi korelasi antara 

konstruk tersebut dengan konstruk lainnya (nilai di bawah diagonal).  

Hasil pengujian discriminant validity diperoleh sebagai berikut :  

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Deskriminan 

 Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019) 

  

Hasil uji validitas deskriminan pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 

seluruh konstruk telah memiliki nilai akar kuadrat AVE di atas nilai 

korelasi dengan konstruk laten lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model telah memenuhi validitas deskriminan. 

3) Reliabilitas Komposit 

        Reliabilitas konstruk dapat dinilai dari nilai crombachs Alpha dan nilai 

Composite Reliability dari masing-masing konstruk. Nilai composite reliability 
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dan cronbachs alpha yang disarankan adalah lebih dari 0,7, namun pada 

penelitian pengembangan, oleh karena batas loading factor yang digunakan 

rendah (0,5) maka nilai composite reliability dan crombachs alpha rendah 

masih dapat diterima selama persyaratan validitas konvergen dan validitas 

deskriminan telah terpenuhi. 
 

Tabel 6. Hasil Uji reliabilitas Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019)  

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

telah memiliki nilai composite reliability > 0,7 dan cronbachs alpha > 0,7 yang 

menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi reliabilitas yang 

disyaratkan. 

 

B. Pengujian Goodness Of Fit Model 

Setelah dipenuhi validitas dan reliabiliats konstruk pada tahap 

pengujian outer model, pengujian dilanjutkan pada pengujian Goodness of fit 

model. Fit model PLS dapat dilihat dari nilai SMRM model. Model PLS 

dinyatakan telah memenuhi kriteria goodness of fit model jika nilai SRMR < 

0,10 dan model dinyatakan perfect fit jika nilai SRMR < 0,08. 
 

    Tabel 7. Hasil Uji Goodness of fit model 

            

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019) 

 Hasil uji goodness of fit model PLS pada Tabel 7 berikut menunjukkan 

bahwa nilai SRMR model oada saturated model sebesar 0,096 dan pada 

estimated model adalah sebesar 0,096. Oleh karena nilai SRMR model baik 

pada saturated model dan estimated model di bawah 0,10 maka model 

dinyatakan fit dan  layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 
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C. Pengujian Inner Model (Pengujian Hipotesis) 

Pengujian inner model meliputi uji signifikansi pengaruh langsung, 

pengujian pengaruh tidak langsung dan pengukuran besar pengaruh 

masing –masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Seluruh 

pengujian ini akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

1. Pengujian Pengaruh Langsung 

Uji signifikansi pengaruh langsung digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hipotesis yang digunakan 

dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel endogen 

Ha : variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen 

Berdasarkan hasil pengujian, jika nilai P value < 0,05 dan t hitung > 1,96 

maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa variabel eksogen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel endogen, sedangkan jika nilai p value > 0,05 

maka Ho tidak ditolak dan disimpulkan bahwa variabel eksogen tidak 

berpengaruh terhadap variabel endogen. Dari hasil uji signifikansi tersebut 

selanjutnya juga dapat diketahui arah hubungan pengaruh variabel eksogen 

terhadap endogen. Arah hubungan tersebut dapat diketahui dari nilai 

original sampel masing-masing hubungan pengaruh. Apabila arah 

hubungan pengaruh bertanda positif maka pengaruh variabel eksogen 

terhadap endogen adalah positif/searah sedangkan apabilai original sampel 

bertanda negatif maka arah hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen adalah berlawanan. Hasil estimasi model sebagai acaun 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5 

berikut : 
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Gambar 5.  Model Hasil Pengujian Langsung PLS (Sumber: Data diolah 

Smartpls, 2019).  

 

Berdasarkan hasil estimasi model PLS dengan teknik bootstrapping 

di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 jalur dengan nilai T hitung di bawah 

1,96.  Hasil uji signifikansi ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7 

berikut:  
 

Tabel 7.  Hasil Uji Pengaruh Langsung  
   

  

Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019) 
  

        Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperoleh hasil 

pengujian sebagai berikut : 

a. Nilai p value pengaruh kepercayaan terhadap kinerja pemasaran (TR → 

KIN) adalah sebesar 0,027  dengan T statistik sebesar 1,937 dan koefisien 

jalur bertanda positif. Oleh nilai p value < 0,05 dan T statistik > 1,65 serta 

koefisien jalur bertanda positif  maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran 



 

112 

b. Nilai p value pengaruh brand image terhadap kinerja pemasaran (BI → 

KIN) adalah sebesar 0,007  dengan T statistik sebesar 2,451 dan koefisien 

jalur bertanda positif. Oleh nilai p value < 0,05 dan T statistik > 1,65 serta 

koefisien jalur bertanda positif  maka Ho ditolak dan disimpulkan 

bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemasaran 

c. Nilai p value pengaruh kepuasan konsumen terhadap kinerja 

pemasaran (CS → KIN) adalah sebesar 0,000  dengan T statistik sebesar 

3,573 dan koefisien jalur bertanda positif. Oleh nilai p value < 0,05 dan T 

statistik > 1,65 serta koefisien jalur bertanda positif  maka Ho ditolak dan 

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran 

d. Nilai p value pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen (TR 

→ LOY) adalah sebesar 0,068  dengan T statistik sebesar 1,497. Oleh nilai 

p value > 0,05 dan T statistik < 1,65 maka Ho tidak ditolak dan 

disimpulkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen 

e. Nilai p value pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen (BI → 

LOY) adalah sebesar 0,017  dengan T statistik sebesar 2,125 dan koefisien 

jalur bertanda positif. Oleh nilai p value < 0,05 dan T statistik > 1,65 serta 

koefisien jalur bertanda positif  maka Ho ditolak dan disimpulkan 

bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen 

f. Nilai p value pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen (CS → LOY) adalah sebesar 0,002  dengan T statistik sebesar 

2,969 dan koefisien jalur bertanda positif. Oleh nilai p value < 0,05 dan T 

statistik > 1,65 serta koefisien jalur bertanda positif  maka Ho ditolak dan 

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen 

g. Nilai p value pengaruh kinerja pemasaran terhadap loyalitas konsumen 

(KIN → LOY) adalah sebesar 0,000  dengan T statistik sebesar 6,535 dan 

koefisien jalur bertanda positif. Oleh nilai p value < 0,05 dan T statistik > 

1,65 serta koefisien jalur bertanda positif  maka Ho ditolak dan 

disimpulkan bahwa kinerja pemasaran  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 
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2. Pengaruh Tidak Langsung 

Dalam penelitian ini, variabel kinerja pemasaran berperan sebagai 

variabel pemediasi, berikut ini adalah hasil pengujian pengaruh tidak 

langsung variabel eksogen terhadap loyalitas dengan dimediasi oleh 

variabel kinerja pemasaran : 

 

    Tabel 8.  Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019)  

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh hasil sebagai berikut : 

(1) Nilai p value pengaruh tidak langsung kepercayaan terhadap loyalitas 

dengan dimediasi oleh variabel kinerja pemasaran adalah sebesar 0,022 , 

oleh karena p value < 0,05 maka disimpulkan bahwa kepercayaan dapat 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas dengan dimediasi 

oleh variabel kinerja pemasaran 

(2) Nilai p value pengaruh tidak langsung kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas dengan dimediasi oleh variabel kinerja pemasaran adalah 

sebesar 0,001  , oleh karena p value < 0,05 maka disimpulkan bahwa 

kepuasan konsumen dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

loyalitas dengan dimediasi oleh variabel kinerja pemasaran 

(3) Nilai p value pengaruh tidak langsung brand image terhadap loyalitas 

dengan dimediasi oleh variabel kinerja pemasaran adalah sebesar 0,017 , 

oleh karena p value < 0,05 maka disimpulkan bahwa brand image dapat 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas dengan dimediasi 

oleh variabel kinerja pemasaran. 
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3. Besar Pengaruh 

Tabel 8. Besar Pengaruh masing-masing Variabel 

 

Sumber: Data diolah dengan Smartpls (2019)  

 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8, hasil analisis menunjukkan 

bahwa nilai R square variabel kienrja pemasaran adalah 0,454, hal ini 

menunjukkan bahwa besar kontribusi yang diberikan variabel trush, 

kepuasan konsumen dan brand image terhadap kinerja pemasaran adalah 

sebesar 45,4% sedangkan sisanya sebanyak 54,6% variansi kinerja 

pemasaran dipengaruhi faktor lain di  luar variabel tersebut. Selanjutnya, 

pada variabel loyalitas , nilai R squarenya adalah 0,616 , hal ini menunjukkan 

bahwa 61,6% variansi loyalitas dipengaruhi oleh variabel trush, kepuasan 

konsumen, brand image dan kinerja pemasaran, sedangkan sisanya 

sebanyak 28,3% variansi loyalitas dipengaruhi variabel lain di luar variabel 

tersebut. 
 

1. Pengaruh kepercayaan  terhadap kinerja pemasaran 

Merujuk pada penelitian ini variabel kepercayaan secara empirik 

ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran . hal 

ini bisa di lihat dari pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa koefisien 

kepercayaan terhadap kinerja pemasaran sebesar  0,027 dengan T statistik 

Sebesar 1,937 dan koefisien jalur bertanda positif. Kontribusi langsung 

variabel kepercayaan terhadap kinerja pemasran berpengaruh positif dan 

signifikan sehinggan kepercayaan merupakan predikator yang baik  bagi 

kinerja pemasaran perusahaan transportasi online di makassar. 

Penelitian ini mendukung temuan Nha Nguyen et.al.(2013), Dan Sarwar 

et.al(2012), Yen Yenet.al (2001), bahwa membangun kepercayaan dapat 

memperkuat loalitas pelanggan untuk menguasai pasar. Temuan Samraz 

and Bakhtiar (2012), Walteret.al(2012), Zohaib Ahmed et.al(2014), Yee and 

Faziharudean (2010) dan Nur Hayati (2014) bahwa kuatnya loyalitas dan 

reputasi diawali dengan suatu kepercayaan.  Dalam penelitian ini penulis 

menemukan fakta tentang kepercayaan konsumen dalam  hal kinerja 
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pemasaran sangat berpengaruh dapat terlihat dalam beberapa waktu 

bebrapa tahun terahir jumalah driver dan jumlah pelangguna transportasi 

terus bertambah tiap tahunya, kepercayaanlah yang sangat mendorong 

pertumbuhan jumlah driver sehingga perusahaan berani menambah  kuota 

driver tiap tahunya. 
 

2. Pengaruh Brand Image terhadap kinerja pemasaran 

Merujuk pada penelitian ini variabel Brand Image secara empirik ternyata 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran . hal ini bisa 

di lihat dari pengujian hipotesis 2 menunjukan bahwa koefisien kepercayaan 

terhadap kinerja pemasaran sebesar  0,007 dengan T statistik Sebesar 2,451 

dan koefisien jalur bertanda positif. Kontribusi langsung variabel  Brand 

image terhadap kinerja pemasran berpengaruh positif dan signifikan 

sehinggan kepercayaan merupakan predikator yang baik  bagi kinerja 

pemasaran perusahaan transportasi online di makassar.  

Penelitian ini memperkuat temuan  secara data pragmatis oleh lembaga 

independen agar pelanggan lebih percaya dan lebih loyal memilih produk 

dengan citra yang lebih tinggi. Implikasi tersebut diperkuat oleh temuan 

Ahmed Tolba et.al (2015), Andres Kuusik (2007), Fransisca Andreani et.al 

(2012), Leila Rahmani et.al (2014), Zahir Osman et.al (2015), Thomas 

Budhyawan Yudhya (2017), Eman Mohamed Abd-El-Salam et.al (2013), 

Shahroudi, Kambiz and Naimi, Seyedeh Safoura (2015), Nischay Kumar 

Upamannyu and Shilpa Sankpal.2017), Peter Halim et.al (2014), dan Ren-

Fang Chao et.al  (2015). Dalam penelitian ini corporate image , user image , 

product image sangat berpengaruh dalam kinerja pemasaran dan responden 

sangat memilih brand yang akan di gunakan karna dalam hal ini pengguna 

sangat mengharapkan kepusan dalam  penggunanaan dan akan 

menggunakan brand yang citranya sangat baik di kalangan masyarakat. 
 

3. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap kinerja pemasaran 

Merujuk pada penelitian ini variabel kepuasan konsumen secara 

empirik ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemasaran. hal ini bisa di lihat dari pengujian hipotesis 3 menunjukan 

bahwa koefisien kepercayaan terhadap kinerja pemasaran sebesar  0,000 

dengan T statistik Sebesar 3,573 dan koefisien jalur bertanda positif. 

Kontribusi langsung variabel  kepuasan konsumen terhadap kinerja 

pemasran berpengaruh positif dan signifikan sehinggan kepercayaan 
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merupakan predikator yang baik  bagi kinerja pemasaran perusahaan 

transportasi online di makassar 

Penelitian ini memperkuat temuan Penelitian ini tidak mendukung 

temuan Nha Nguyen et al. (2013), dan Sarwar et al. (2012), Yen et al. (2001), 

bahwa membangun kepercayaan dapat memperkuat loalitas pelanggan 

untuk menguasai pasar. Temuan Samraz dan Bakhtiar (2012), Walter et al. 

(2012), Zohaib  et al. (2014), Yee dan Faziharudean (2010) dan Nur Hayati 

(2014) bahwa kuatnya loyalitas dan reputasi diawali dengan suatu 

kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana 

prilaku atau kebiasaan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Informasi 

yang di berikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau 

tidak. Dapat di lihat dari presepsi kewajaran . pemenuhan, kestiaan , 

keterusterangan , keterkaitanya dan kehandalan yang di berikan kepada 

konsumen  . artinya jika konsumen menemukan hal yang sama pada saat di 

lapangan dan merasa sangat puas pada saat menggunakan transportasi 

online artinya juga bahwa kinerja pemasaran perusahaan telah memenuhi 

target yang ingin di capai yakni kepuasan konsumen. 
 

4. Pengaruh kepercayaa terhadap loyalitas konsumen 

Merujuk pada penelitian ini variabel kepercayaan konsumen secara 

empirik ternyata tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

konsumen melalui kinerja pemasaran . hal ini bisa di lihat dari pengujian 

hipotesis 4 menunjukan bahwa koefisien kepercayaan terhadap kinerja 

pemasaran sebesar  0,068 dengan T statistik Sebesar 1,497. Kontribusi 

langsung variabel kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

berpengaruh positif dan signifikan sehinggan kepercayaan merupakan 

predikator yang baik  bagi  perusahaan transportasi online di makassar. 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritik dan praktis. Temuan 

ini konsisten dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya, khusnya yang 

dilakukan oleh Aydin et al. (2005); Aydin dan Ozer (2006). Temuan Samraz 

dan Bakhtiar (2012), Walter et al. (2012), Zohaib Ahmed et al. (2014), Yee dan 

Faziharudean (2010) dan Nur Hayati (2014) bahwa kuatnya loyalitas dan 

reputasi diawali dengan suatu kepercayaan. Secara teoritis konsistensi 

temuan ini menunjukkan kemapanan (robustness) dari pengaruh Kepuasan, 

Kepercayaan, dan Switching Costs dalam meningkatkan Loyalitas konsumen.  

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Ganesan dalam Aydin dan Ozer, (2005), Kepercayaan merupakan konstruk 

yang merefleksikan kredibilitas dimana kemampuan untuk mempengaruhi 
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orientasi jangka pelanggan dengan mengurangi persepsi atas resiko yang 

berhubungan dengan tingkah oportunistik bagi perusahaan. Miles dan 

Covin (2000) menyatakan bahwa untuk memperoleh suatu kepercayaan dari 

pelanggan diperlukan persepsi yang baik mengenai perusahaan. Ruben 

Chumpitaz Caceres and Nicholas G. Paparoidamis (2005) menemukan 

bahwa kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Kepercayaan pelanggan dibutuhkan untuk membangkitkan loyalitas 

pelanggan terhadap transportasi online.  

Pelanggan yang telah memiliki loyalitas kepada transportasi online 

cenderung melakukan transaksi berulang dan mencari apa yang 

dibutuhkannya kepada transportasi online jika ingin beperkegian dan 

memesan makanan .Transportasi online perlu untuk menjaga loyalitas ini 

karena dengan menjaga loyalitas pelanggan berarti merupakan sebuah 

usaha untuk mempertahankan pelanggan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan, antara lain adalah kepuasan, 

kepercayaan dan komitmen dari pelanggan itu sendiri. Dengan kata lain 

kepercayaan yang telah diyakini oleh pelanggan akan sebuah perusahaan 

akan mampu menggerakan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. 
 

5. Pengaruh Brand Image terhadap Loyalitas 

Merujuk pada penelitian ini variabel Brand image  secara empirik 

ternyata  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen 

melalui kinerja pemasaran . hal ini bisa di lihat dari pengujian hipotesis 5 

menunjukan bahwa koefisien kepercayaan terhadap kinerja pemasaran 

sebesar  0,017 dengan T statistik Sebesar 2,125. Kontribusi langsung variabel  

Brand image terhadap loyalitas konsumen berpengaruh positif dan signifikan 

sehinggan kepercayaan merupakan predikator yang baik  bagi perusahaan 

transportasi online di Makassar. 

Penelitian ini mendukung temuan Ahmed Tolba et.al (2015), Andres 

Kuusik (2007), Fransisca Andreani et.al (2012), Leila Rahmani et.al (2014), 

Zahir Osman et.al (2015), Thomas Budhyawan Yudhya (2017), Eman 

Mohamed Abd-El-Salam et.al (2013), Shahroudi, Kambiz and Naimi, Seyedeh 

Safoura (2015), Nischay Kumar Upamannyu and Shilpa Sankpal.2017), Peter 

Halim et.al (2014), dan Ren-Fang Chao et.al  (2015). Dalam teori The New 7-

S’s yang dikemukakan oleh Richard A. D’Aveni (1994) suatu ide dasar bahwa 

perusahaan harus menekankan strategi yang berfokus pada pengembangan 

kompetensi inti, pengetahuan, dan keunikan aset tidak berwujud untuk 

menciptakan keunggulan. Oleh karena itu, D’Aveni mengajukan tujuh kunci 
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keberhasilan perusahaan dalam lingkungan persaingan yang sangat dinamis 

yang dikenal dengan The New 7-S’s yang salah satu didalamnya Brend 

Image. Kunci utama dari The New 7-S’s adalah menggunakan inisiatif untuk 

merebut persaingan. Menurut D Aveni, The New 7-S’s menyangkut 

penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda untuk masa yang akan datang. 

Strategi ini dimaksudkan untuk membatasi strategi dinamis yang dimilki 

oleh pesaing.   

D’Aveni, mengelompokkan New 7-S’s di atas menjadi tiga kelompok 

yang sangat efektif untuk mengganggu pasar serta meliputi visi, 

kemampuan, dan taktik. Kerangka kerja The New 7-S’s berdasar pada 

strategi penemuan dan pengembangan keunggulan melalui gangguan pasar, 

bukan berdasarkan keunggulan yang berkesinambungan dan keseimbangan 

yang sempurna. Tujuan dari The New 7-S’s adalah menciptakan gangguan 

melalui penciptaaan keunggulan-keunggulan baru yang berkesinambungan. 

Berdasarkan penelitian ini bahwa brand image sangat berpengaruh dalam 

loyalitas konsumen di mana brand image ini berpengaruh dalam proses 

penggunaan ulang transportasi online , pengguna transportasi online akan 

loyal ketika citra brand image perusahaan sangat baik di mata masyarakat 

artinya perusahaa tersebut memiliki kualitas pelayanan dan tingkat 

keamanan yang baik sehingga pengguna merasa ada jaminan keselamatan. 
 

6. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

Merujuk pada penelitian ini variabel kepuasan konsumen  secara 

empirik ternyata  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

konsumen malalui kinerja pemasaran . hal ini bisa di lihat dari pengujian 

hipotesis 6 menunjukan bahwa koefisien kepercayaan terhadap kinerja 

pemasaran sebesar  0,002 dengan T statistik Sebesar 2,969. Kontribusi 

langsung variabel kepuasan kosumen terhadap loyalitas konsumen 

berpengaruh positif dan signifikan sehinggan kepercayaan merupakan 

predikator yang baik  bagi  perusahaan transportasi online di makassar. 

Temuan ini diperkuat oleh Tsai et al.(2010). Secara lebih spesifik, Aydin 

and Ozer (2006)  dan penelitian Dick and Basu (1994) meneliti keterkaitan 

antara kepuasan konsumen, kepercayaan,switching cost, dan 

loyalitas.Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Teori pelayanan Kotler 

(2008) setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Moenir (2008) serangkaian 

kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi 
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seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Selanjutnya Sinambela (2008) 

mengemukakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukan bahwa 

pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.  

Menurut Zein (2009) sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan Mahmoedin (2010) 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal - hal 

lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud 

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. 

Bila dampak positif Kualitas layanan transportasi online terhadap 

loyalitas pelanggan yang ditemukan dalam penelitian ini, dikaitkan dengan 

hasil analisis deskriptif yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

khususnya menyangkut kualitas pelayanan transportasi online yang 

dirasakan pelanggan sekarang dibandingkan pelayanan sebelumnya lebih 

banyak yang merasakan puas dan telah melakukan penggunaan berulang. 

Bersdasarkan fenomena di atas penulis menyimpulkan bahwa pengguna 

transportasi online sangat puas dari segi pelayanan ketika pada saat 

mengantar dan menjemput pelanggan ,sehingga pengguna juga tidak ragu-

ragu untuk merekomendasikan ke teman, ataupun keluarga mereka. 
 

7. Pengaruh kinerja pemasaran terhadap loyalitas konsumen 

Merujuk pada penelitian ini variabel kinerja pemasaran  secara empirik 

ternyata  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen . 

hal ini bisa di lihat dari pengujian hipotesis 7 menunjukan bahwa koefisien 

kepercayaan terhadap kinerja pemasaran sebesar 0,000 dengan T statistik 

Sebesar 6,535. Kontribusi langsung variabel kinerja pemasaran terhadap 

loyalitas konsumen berpengaruh positif dan signifikan sehinggan 

kepercayaan merupakan predikator yang baik  bagi perusahaan transportasi 

online di makassar.  

Temuan dalam penelitaian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan 

Agus Murdiyanto (2002) bahwa untuk dapat bertahan dalam persaingan 

bisnis , perusahaan harus mampu menciptakan inovasi strategi yang 

memiliki keunggulan yang komperatif (advatage competitive) . Untuk itu di 

butuhkan perencanaan yan  strategi pemasaaran perusahaan. Dalam hal ini 

peneliti menemukan bahwa perusahaan transportasi online terus membuat 
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pengguna tetap loyal dengan membuat inovasi-inivasi baru maupun promo-

promo baru yang bisa membuat pengguna tetap loyal.  

 

IV. KESIMPULAN  

a. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemasaran perusahaan transportasi online di kota Makassar karena 

pengguna transportasi online dalam segi pelayanan tetap merasa 

aman walaupun tidak secara langsung bertatap muka pada saat 

pengorderan sesuai dengan janji perusahaan yang bertekat 

memberikan tingkat keamanan sebagai prioritas utama. 

b. Kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemasaran perusahaan transportasi online di kota Makassar 

karena pengguna suda melihat kuaalitas layanan transportasi online  

sebelum  menggunakan artinya perusahaan transportasi telah 

memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga konsumen akan 

tetap tertarik unruk menggunakan dengan berusalang kali. 

c. Brand image  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemasaran perusahaan transportasi online di kota Makassar karena 

transportasi online merupakan moda transportasi  yang 

memberikan playanan dengan prima kepada konsumen sehingga 

konsumen merasa puas artinya kinerja perusahan transportasi 

online dalam membangun image di mata masyarakat sangat baik  

dengan playanan yang prima . 

d. Kepercayaan tidak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas  melui kinerja pemasaran perusahaan transportasi online di 

kota Makassar karena ada sebagian pengguna yang berfikiran 

negatif ketika menggunakan transportasi online . 

e. Kepuasan konsumen  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas melalui kinerja pemasaran perusahaan transportasi online 

di kota Makassar karena sebelum menggunakan transportasi online, 

pengguna suda melihat kualitas transportasi online sehingga tidak 

ragu lagi dan akan loyal menggunakanya . 

f. Brand image  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

melalui kinerja pemasran perusahaan transportasi online di kota 

Makassar karena menurut konsumen brand transportasi online suda 

memberikan pelayanan maksimal saat di gunakan sehinggan 

konsumen tetap bertahan dan loyal ke transportasi online, dan 
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g. Kinerja pemasaran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen perusahaan transportasi online di kota 

Makassar jumlah pertumbuhan transportasi online di Makassar 

sangat pesat ini menandakan bahwa kinerja pemasaran  telah 

berjalan dengan baik. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis disiplin kerja, 

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada dinas 

pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pinrang. penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. data 

diperoleh dari kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten 

pinrang dan responden (pegawai). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, yaitu disiplin kerja, motivasi kerja 

dan lingkungan kerja. disiplin kerja berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap lingkungan kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan 

desa kabupaten pinrang. motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap lingkungan kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 

Kabupaten Pinrang. lingkungan kerja. lingkungan kerja berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai dinas pemberdayaan 

masyarakat dan desa Kabupaten Pinrang. Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui lingkungan kerja pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui 

lingkungan kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang. 

 

Kata Kunci : Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Pegawai. 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya 

akuntabilitas publik yang baik, manajemen maupun stakeholders, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 yang 

merupakan pertanggung jawaban tahunan yang dapat diketahui bahwa 

pencapaian kinerja serta gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi 

dan tujuan yang disampaikan kepada Bupati atas Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang dan juga 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam upaya untuk 

melaporkan serta mempertanggung jawabkan arah dan dimensi 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian 

berdasarkan perencanaan strategi yang telah disusun. 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di 

Sulawesi Selatan berada pada bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan yang 

terletak pada posisi 40 10’30”-30 o19’13” LS dan 119026’30”-1190 47’20” BT. 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan 

yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km2 ini terbagi 

menjadi 12 Kecamatan yang meliputi 108 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan 

dan 69 desa. 

Kinerja pegawai dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil 

atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan 

hasil dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi dilakukan oleh 

sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi dan 

kepentingan. Kinerja pegawai merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan masyarakat 

dan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi. Dengan demikian 

kinerja adalah berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut, tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

cara mengerjakannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pegawai, 

maka penulis mengacu dari teori yang dikemukakan oleh Baron dan Byrne 

(2004) mengatakan bahwa “kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu : promosi jabatan, kondisi lingkungan kerja, kualitas 

pengawasan, beban kerja, disiplin serta nilai dan minat”. Menurut Martoyo 

(2007) bahwa “untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu motivasi, 
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kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, aspek-aspek ekonomi, 

aspek-aspek teknis, dan perilaku lainnya”. 

Mengacu dari kedua teori yang dikemukakan tersebut, maka peneliti 

memfokuskan pada dua variabel yang diteliti, yakni : Disiplin Kerja dan 

Lingkungan Kerja dimana kedua faktor tersebut sangat penting 

diperhatikan oleh perusahaan dan mempengaruhi pencapaian kinerja 

pegawai. Dalam mencapai kinerja pegawai yang tinggi, maka hal terutama 

dilakukan adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal 

tersebut menurut Sutrisno (2010:188) “tidak lepas dari budaya organisasi 

yang tercermin dari bagaimana pegawai melakukan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan suatu pekerjaan”. Sobirin (2002:7) menyatakan bahwa 

“budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami 

serta dijiwai (shared) oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut 

memberikan makna tersendiri bagi organisasi bersangkutan dan menjadi 

dasar aturan berperilaku didalam organisasi”. 

Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki 

oleh anggota organisasi akan menimbulkan kinerja yang baik, sehingga 

mendorong individu untuk bertahan pada satu perusahaan dan berkarir 

dalam jangka panjang. Menurut Sutrisno (2010) mengungkapkan bahwa 

“budaya yang benar-benar dikelola sebagai alat manajemen akan 

berpengaruh dan menjadi pendorong bagi pegawai untuk bersikap positif, 

dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak tampak, tetapi 

merupakan kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan 

efektivitas kinerja pegawai”. 

Disiplin kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Kabupaten Pinrang mempunyai tujuan untuk  menciptakan suatu kondisi 

yang teratur, tertib dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai 

dengan rencana sebelumnya. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan 

sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para 

pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja. Dengan begitu akan 

menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha 

pencapaian tujuan. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang dalam hal ini lingkungan 

kerja di kantor masih belum sesuai dengan yang di harapkan. Selain 

lingkungan kerja yang kurang memadai, kinerja pegawai juga menurun 

disebabkan karena disiplin kerja yang rendah. Disiplin pegawai yang rendah 

dilihat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di tempat kerja 
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sehingga banyaknya pekerjaan yang tertunda. Pegawai pada dinas terkait 

ini banyak yang mangkir dari pekerjaanya, dilihat dari absensi kepegawaian 

yang kurang efektif serta tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

memang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu yang 

mengakibatkan pekerjaan menjadi menumpuk.  

Kedisiplinan dapat diukur dengan ketepatan waktu, rasa tanggung 

jawab dan dapat memberikan konstribusi yang baik terhadap penerima 

layanan. Disiplin kerja yang tinggi dari pegawai dalam suatu perusahaan 

menunjukkan integritas dan tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. 

Dengan disiplin kerja yang tinggi, memudahkan perusahaan mencapai 

tujuannya, jika pegawai memiliki disiplin kerja maka pegawai akan bekerja 

secara efektif dan dapat mengefisiensi waktu dalam bekerja sehingga tidak 

akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan 

organisasi dan dapat meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. 

Tidak hanya faktor disiplin kerja saja, akan tetapi instansi pemerintah 

harus memperhatikan faktor lingkungan kerja, karena lingkungan kerja 

dalam suatu instansi pemerintah termasuk salah satu hal yang penting 

untuk diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses 

kinerja dalam suatu instansi pemerintah, namun lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh langsung terhadap para pegawai dalam 

melaksanakan proses kinerjanya tersebut. Lingkungan kerja yang 

memusatkan bagi pegawainya dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan 

akhirnya menurunkan motivasi kerja pegawai. 

Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut 

akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu 

kerja dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga 

tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk 

antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta 

lingkungan fisik tempat pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan 

atasan serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. Dengan adanya 

pegawai yang disiplin dan lingkungan kerja yang baik diharapkan kinerja 

pegawai dapat meningkat. 

Peningkatan kinerja pegawai secara keseluruhan pada suatu organisasi 

akan meningkatkan pula kelancaran proses kerja dan akan mempermudah 

tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Lain halnya pada 

fenomena yang terjadi dalam hal disiplin kerjanya dilihat dari ketegasan 
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dalam hal pemeliharaan kedisiplinan kerja. Inilah yang menjadi masalah 

dikarenakan masih banyaknya pegawai yang tidak memelihara kedisiplinan 

dengan baik saat bekerja dengan adanya pegawai yang sering terlambat.   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Lingkungan Kerja Pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang”. 

 

II.  METODE 

2.1 Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif. Hal ini dikarenakan pendekatan kuantitatif memiliki banyak 
keuntungan bagi penelitian ini yakni subjek dan sampel sudah diketahui, 
instrument pengumpulan data sudah dipersiapkan, fleksibel, menghemat 
waktu dan lebih praktis. Selain itu pendekatan kuantitatif dapat menguji 
korelasi yang signifikan dengan cara menggunakan metode statistic 
pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Kabupaten Pinrang. 

 

2.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian 
Lokasi Penelitian akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis akan melakukan 
penelitian dengan mendatangi langsung kantor tempat obyek penelitian 
untuk mengumpulkan data-data pendukung di dalam penelitian tersebut 
dan yang sangat beralasan adalah bahwa peneliti ingin mencari sebuah 
jawaban atas permasalahan pegawai yang ada pada kantor Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi 
Selatan. Adapun yang waktu yang digunakan selama pengumpulan data 
dan penyusunan tesis berkisar dua bulan lamanya dimulai pada bulan 
Oktober sampai dengan bulan November tahun 2019. 

 

2.3 Populasi dan Sampel 

Tabel 1.  Data Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

(DPMD)  Kabupaten Pinrang 

No Uraian Pendidikan 

Jenis 

Kelamin Golongan Jumlah 

L P 

1. Keadaan 

pegawai 

DPMD 

- SMA = 9 

- D-IV = 3 

- S1     = 18 

3 

1 

7 

6 

2 

11 

- Gol. IV = 4 

- Gol. III = 

19 

32 



 

130 

Kabupaten 

Pinrang 

- S2     = 2 1 1 - Gol. II  = 9 

2 Jumlah = 32 Orang 12 20 = 32 Orang  

Sumber: Data Primer Dinas PMD Kabupaten Pinrang 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang yang 

berjumlah sebanyak 33 pegawai saja. Maka penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode sensus yaitu dengan mengambil seluruh populasi 

pegawai, Umar (2011:48). 
 

2.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan hal-hal atau semua yang menjadi 

pengkajian dalam penelitian ini. Hal tersebut merupakan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini baik itu variabel independenmaupun variabel 

dependen.  Dalam hal ini penulis menggunakan kuesioner tertutup atau 

jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan 

alternatif jawaban lain. Setiap pertanyaan dari variabel yang ada dalam 

kuesioner dengan mengacu pada skala Likert, dimana masing-masing 

dibuat dengan menggunakan skala 1-5 kategori jawaban, yang masing-

masing jawaban diberi score atau bobotnya yaitu banyaknya score antara 1 

sampai 5, perinciannya adalah sebagai berikut : 
 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 

Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 
 

2.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 variabel, yaitu 

disiplin kerja (X1), Motivasi  kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3) yang 

dijadikan variabel bebas (independent), kemudian kinerja pegawai (Y) 

dijadikan sebagai variabel terikat (dependent). 
 

2.6 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut : 
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1) Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat 

dihitung, antara lain data jumlah pegawai, serta data lainnya yang 

menunjang pembahasan. 

2) Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, 

melainkan hanya berupa informasi baik berupa lisan maupun tulisan 

sebagai pendukung dalam penulisan. 
 

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

bersumber dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan pembagian 

kuesioner dengan staf personil yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari luar organisasi yang 

diteliti. Data ini diperoleh dari literature, dokumen-dokumen penting 

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau hasil-hasil 

penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
 

2.7 Teknik Pengumpulan Data. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka melakukan 

analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dngan jalan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang  diteliti. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara langsung dengan sejumlah pegawai yang 

memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang peneliti 

kemukakan. 

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan jawaban dari para responden melalui pertanyaan secara 

instruktur yang diajukan dalam bentuk  tertulis. 

d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen-dokumen dinas yang ada kaitannya masalah yang akan diteliti 

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 
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2.8 Teknik  Analisis Data  

Menurut Sani & Maharani (2013:61) Analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden terkumpul (dalam penelitian 

kuantitatif). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur 

(path analysis). Path analysis atau analisis jalur digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan diantara variabel (Sani dan Maharani, 2013:74). 

Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel (endogen) 

Riduwan dan Kuncoro (2008) dalam Sani dan Maharani (2013:74).  Menurut 

Ridwan bahwa koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang 

distandartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang 

telah diset dalam angka baku (Z-score). Analisis ini dibantu dengan bantuan 

software SPSS16, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 ataup≤ 0,05 

sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikansi 

Alpha = 0,05 atau p≤ 0,05 yang dimunculkan kode (sig.T) dimana hal tersebut 

digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

1. Uji T (T-tes) 

Uji statistik ini digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat secara individual dengan 

tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Dalam hal ini adapun 

kriterianya yaitu apabila t hitung> t tabel maka ada pengaruh antara variabel 

independent dan dependent dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk 

signifikansi, jika t < 0,05maka adanya pengaruh antara variabel independent 

dan dependent dan demikian sebaliknya. Sarwono (2007: 167). 

2. Uji Statistik F 

Pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan F hitung>F 

tabel maka ada pengaruh antara variabel independent dan dependent dan 

demikian sebaliknya. Sedangkan untuk signifikansi, jika F < 5% maka 

adanya pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian 

sebaliknya. Sarwono (2007: 165). 

3. Nilai 𝑹𝟐 (Koefisien Determinasi) 

Koefisienini nilai koefisien determinasi adalah 0 <𝑅2<1. Bila model 

regresi diaplikasikan dan diestimasi dengan baik, makin tinggi nila 𝑅2, 
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makin besar kekuatan dari persamaan regresi, dengan demikian diprediksi 

dari variabel kriterion semakin baik Sani dan Maharani (2013:65). 

4. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (path 

analysis). Digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel. 

Model ini untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung 

seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap varabel terikat (endogen) 

Sanidan Maharani (2013:74). 

  Masih menurut Ridwan bahwa koefisien jalur (path) adalah koefisien 

regresi yang distandartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis 

datayang telah diset dalam angka baku (Z-score). Analisis ini dibantu 

dengan bantuan software SPSS 21, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 

atau p≤ 0,05sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf 

signifikansi Alpha= 0,05 atau p≤ 0,05 yang dimunculkan kode (sig.T) dimana 

hal tersebut digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat Sani dan Maharani (2013:74). 

 Tahapan dalam melakukan analisis menggunakan analisis jalur (path 

analysis) menurut Solimun (2002) dalam Sani dan Maharani (2013:74) adalah 

sebagai berikut: 

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori pada diagram jalur 

digunakan dua macam panah yaitu : 

1. Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari 

variabel bebas (Disiplin) terhadap variabel terikat (Kinerja Pegawai). 

2. Anak panah yang menyatakan pengaruh tidak langsung antara 

variabel bebas (Disiplin Kerja) terhadap variabel terikat (Kinerja 

Pegawai) melalui variabel intervening (Lingkungan Kerja). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Model Analisis Jalur (Path analysis) 

Dimana :    X1 = Disiplin Kerja 

X2 = Motivasi Kerja 

Disiplin Kerja 

Motivasi 

Kerja 

Lingkungan 

Kerja 

Kinerja 

Pegawai 
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X3 = Lingkungan Kerja 

Y1 = Kinerja Pegawai 

3. Uji Validitas dan Reabilitas Data 

1.  Uji Validitasi 

       Menurut Singarimbun (1987) dalam Sani & Mashuri (2010: 249) uji 

validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang diukur. Dengan menggunakan product moment, item 

pertanyaan dapat dikatakan valid jika lebih besar dari 0.30. Cara 

pengujuian validitas dengan menghitung korelasi antar nilai/skor 

masing-masing pertanyaan dengan nilai total atau nilai rata-rata dari nilai 

pertanyaan tersebut.Bila nilai signifikansi (sig) hasil korelasi lebih kecil 

dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya maka dinyatakan 

tidak valid (Sani dan Maharani, 2013:48). Adapun dasar pengambilan 

keputusan suatu item valid atau tidak valid, dapat diketahui dengan cara 

menkorelasikan antara skor butir dengan skor total bila kolerasi r diatas 

0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid 

sebaliknya bila korelasi r dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid sehingga harus diperbaikiatau 

dibuang. Sugiyonodalam(Sani2010: 249). 

2.  Uji Realibilitas 

       Menurut Sani dan Mashuri (2010: 250) “Realibilitas menunjukkan 

pengertian bahwa sesuatu dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Untuk 

mengetahui suatu alat ukur itu reliabel dapat diuji dengan menggunakan 

rumus Cronbach’c Alpha. Apabila variabel yang dilteliti mempunyai 

cronbach’s alpha (α) > 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliable, 

sebalikny acronbach’s alpha (α) < 60% maka variabel tersebut dikatakan 

tidak reliable. 

4. Defenisi Operasional 

   Definisi operasional dari variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memberikan kesimpulan dan batasan, pengertian, serta ruang lingkup 

penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh 

pekerja sendiri yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan 

sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-
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nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah. Indikator diukur dengan 5 item 

pernyataan dengan menggunakan skala Likert yakni : STS = 1, TS = 2, CS 

= 3, KS = 4 dan SS = 5. Indikator yang digunakan menurut Malayu S.P 

Hasibuan ( 2005 : 194 -198 ) : 

a) Setiap pegawai mencapai tujuan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya. 

b) Pimpinan menjadi teladan dan panutan oleh para pegawainya. 

c) Setiap pegawai harus diperlakukan secara adil dalam bekerja. 

d) Setiap pegawai harus diberi tindak tegas untuk memelihara 

kedisiplinan kerja. 

e) Setiap pegawai yang tidak disiplin mendapatkan hukuman sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. 

2. Lingkungan kerja adalah  segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan. Indikator diukur dengan 5 item pernyataan dengan 

menggunakan skala Likert yakni : STS = 1, TS = 2, CS = 3, KS = 4 dan SS 

= 5. Indikator yang digunakan adalah menurut Sedarmayanti (2001 : 46): 

a) Setiap pegawai memerlukan penerangan atau cahaya yang cukup 

untuk mendapatkan keselamatan dan kelancaran dalam bekerja. 

b) Setiap pegawai harus menyesuaikan diri dengan perubahan 

temperatur yang  terjadi di luar tubuh saat bekerja. 

c) Kebisingan dapat mengganggu ketenangan bekerja dan 

menimbulkan masalah komunikasi dalam bekerja. 

d) Pemakaian air conditioner merupakan  cara yang tepat untuk 

menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja. 

e) Memberikan pewarnaan yang lembut pada ruangan kerja akan 

mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja para pegawai. 

3. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh setiap 

pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. 

Indikator diukur dengan 5 item pernyataan dengan menggunakan skala 

Likert yakni : STS = 1, TS = 2, N = 3, KS = 4 dan SS = 5. Indikator yang 

digunakan adalah menurut Yuli (2005 : 95) adalah : 

a) Setiap pegawai menghasilkan kuantitas kerja yang memuaskan. 

b) Setiap pegawai dituntut untuk mencapai standar kualitas kerja yang 

diinginkan oleh dinas. 

c) Ketepatan dan ketaatan waktu dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan. 

d) Kecakapan pegawai dalam melaksanakan tugas dari pimpinan. 
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e) Semangat kerjasama dengan sesama rekan kerja untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meruapakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa yang menjadi kewenangan daerah. Dipimpin oleh kepala dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan 

lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada 

kabupaten. Adapun tugas sebagaiaman menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan Kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat 

dan desa; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

3.2 Deskripsi Lokasi Penelitian 

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang 

merupakan Dinas yang baru berubah nama dari Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Desa. Memiliki tugas dan fungsi yang sama, adapun susunan organisasi 

terdiri atas : 

a. Kepala Dinas;  

b. Sekretariat terdiri atas : 

1. Subbagian Program dan Keuangan;dan 

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri atas : 

1.  Seksi Penataan Desa; 

2.  Seksi Bina Kelembagaan dan Pemerintahan Desa;dan 
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3.  Seksi Bina Administrasi Keuangan dan Asset Desa.  

d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas: 

1.   Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial; 

2.   Seksi Kelembagaan Adat dan Budaya Masyarakat; dan 

3.   Seksi Ketahanan Masyarakat. 

e.  Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi 

Desa terdiri atas: 

1.   Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; 

2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi 

Perdesaan; dan 

3.  Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan. 
 

 Adapun tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dari masing-masing 

bidang yaitu ; 

a. Kepala Dinas 

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

2. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi serta menetapkan 

Rencana Strategis (Resntra) dan Rencana Kerja Program/Kegiatan 

(Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas; 

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Dinas unruk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kementerian, Pemerintah 

Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja terkait 

dalam rangka kelancaran tugas; dan 

5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

b. Sekretaris Dinas 

1. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas; 

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam 

lingkup Dinas; 

3. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP); 
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4. Mengoordinasikan, melaksanakan, penyusunan perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan 

keuangan Dinas; dan 

5. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang. 

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa 

1. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa; 

2. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan pedoman, 

norma, standar, prosedur, dan kriteria skala kabupaten di Bidang 

Bina Pemerintahan Desa; 

3. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan 

keluarga dan kesejahteraan masyarakat; dan 

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan bimbingan teknis pada Bidang Bina Pemerintahan 

Desa. 

d. Bidang Kelembagaan dan Sosisal Budaya Masyarakat 

1. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya 

Masyarakat; 

2. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas   

dalam lingkungan Bidang Kelembagaan dan Sosial  Budaya 

Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

3. Mengoordinasikan dan dan melaksanakan perumusan pedoman,  

norma, standar, prosedur, dan kriteria skala kabupaten di Bidang 

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; dan 

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,   

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi 

masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan 

sosial budaya masyarakat. 
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e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa 

1. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam 

dan Usaha Ekonomi Desa; 

2. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,   

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Tata Kelola Ekonomi Desa; 

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelembagaan  

dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama; 

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,   

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan  

pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Cadangan Pangan 

Pemerintah Desa dan Beras Miskin (RASKIN); dan 

5. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,   

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Pendayagunaan  Sumber Daya Alam  dan Teknologi  

Perdesaan. 
 

3.2  Deskripsi Karakteristik Responden 

           Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Pinrang  sejak bulan September sampai dengan Desember 

2019. Subjek penelitian adalah Pegawai yang melaksanakan tugas baik yang 

betugas langsung dilapangan maupun yang bertugas dalam pelayanan di 

kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah 

disiapkan dengan menggunakan wawancara langsung kepada responden 

sedangkan untuk data sekunder melalui pengamatan langsung di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

              Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang  yang menjadi responden sebanyak 32 orang yang 

terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan sebanyak 20 orang. Adapun 

karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam tabel 4.1 dibawah ini:  
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       Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Laki-laki 12 40 

Perempuan 20 60 

Total 32 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 2 nampak bahwa responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 40%. 

Sedangkan responden perempuan sebanyak 23 orang atau sebesar 60%. 
 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia  pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang memiliki  usia  yang bervariasi antara kurang dari 30 tahun 

sampai di atas 58 tahun. Adapun karakteristik responden berdasarkan 

usia disajikan dalam Tabel 4.2 bawah ini:  
 

       Tabel 3. Responden Berdasarkan Usia 

Umur Jumlah Prosentase (%) 

20 - 30 tahun 1 3,14 

30– 40 tahun 11 34,37 

41 -50  tahun 9 28,12 

51 -58 tahun 11 34,37 

Total 32 100 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 
 

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar usia 

responden adalah kisaran 30 -40 tahun yaitu sebesar 34,37 %. Sedangkan 

jumlah terkecil adalah responden yang memiliki usia < 30 tahun  hanya 

sebanyak 1 orang 3,14%. Hal ini menunjukkan Pegawai  Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang pada usia yang 

produktif dalam mendukung operasional dinas, sehingga diharapkan akan 

mampu bersaing dengan instansi lainnya.  
 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang bervariasi dengan tingkat pendidikan terendah 

adalah SLTA  dari  9 orang pegawai yang ada. Adapun karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan dalam Table 3 di 

bawah ini : 
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Tabel 3.  Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

SLTA 9 23,4 

Diploma 3 10 

S.1 18 60 

S.2 2 6,6 

Total 30 100 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 
 

           Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 60%, pendidikan SLTA 

sebanyak 9 orang (23,4%), pendidikan Diploma  sebanyak 3 orang (10 %), 

Sedangkan jumlah responden terkecil memiliki tingkat pendidikan Magister 

yaitu 6,6 % . 

Hal ini menunjukkan tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang cukup mampu dalam 

menjalankan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuannya. 

Pada penelitian ini dapat ditemukan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Pinrang Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Lingkungan 

Kerja. 

1. Pengaruh disiplin kerja terhadap lingkungan kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja terhadap 

lingkungan kerja diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,341 dan 

signifikan 047. Hal ini hipotesis ini menyatakan disiplin kerja tidak 

berpengaruh positif terhadap lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

Kedisiplinan kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Disiplin kerja telah diukur 

dalam 16 pernyataan yang hasilnya dapat dilihat pada Table 4  berikut : 
 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel  Disiplin Kerja 
 

Item 

Skor 
Total 

Rata-

Rata 

Skor 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % ∑F ∑% 

DK1 5 16.6 27 84.3   - - - - 32 100 33.2 

DK2 12 37.5 20 62.5   - - - - 32 100 33 

DK3 1 3.12 30 93.7 1 3.12 - - - - 32 100 21.99 

DK4 4 12.5 28 87.5 1 3.12 - - - - 32 100 22.68 
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DK5     27  5 16.6 - - 32 100 16.2 

DK6   7  22  3 15.2 - - 32 100 11.8 

DK7   32    - - - - 32 100 32 

DK8     3  29 90.6 - - 32 100 40.8 

DK9   29 90.6 1 3.12 2 6.25 - - 32 100 21.9 

DK10 4 12.5 26 81.2 1 3.12 1 3.12 - - 32 100 16,8 

DK11   30 93.7 2 6.25     32 100 32.9 

DK12   13 40.6 17 51.1 2 6.25   32 100 21.6 

DK13   21 65.6 11 34.3     32 100 32.9 

DK14   19 59.3 13 9.37     32 100 21.1 

DK15   29 90.6 3 15.2     32 100 34.4 

DK16 1 3.12 30 93.7   1 3.12   32 100 21.9 

Sumber: Data Diolah, 2020  
 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja 

terhadap lingkungan kerja diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,341 

dan signifikan 047. Hal ini hipotesis ini menyatakan disiplin kerja tidak 

berpengaruh positif terhadap lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap lingkungan kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja 

terhadap lingkungan kerja diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,292 dan 

signifikan 087. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan kerja di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang (Tabel 5). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja 

terhadap lingkungan kerja diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,292 dan 

signifikan 087. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan kerja di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 
 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Kerja 

Item 

Skor 

Total 
Rata-

Rata 

Skor 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS 

(1) 

F % F % F % F % F % ∑F ∑% 

         

MK1 
1 3.12 31  2 6.2 - - - - 32 100 8.6 

MK2   30  2 6.2 - - - - 32 100 12.7 

MK3     1 3.12 31  - - 32 100 11,7 
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MK4   1 3.12 1 3.12 30  - - 32 100 7.6 

MK5 2 6.2 29 90.6 1 3.12 - - - - 32 100 21.9 

MK6   5 15.6 21 65.6 6 18.7 - - 32 100 21.9 

MK7 3 9.3 27 84.3 2 6.2 - - - - 32 100 21.9 

MK8 10 31.2 21 65.6 1 3.12 - - - - 32 100 21.9 

MK9   30 93.7 2 6.2 - - - - 32 100 32.9 

MK10   30 93.7 2 6.2 - - - - 32 100 32.9 

 Sumber : Data Diolah, 2020 

 

3.Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,123 dan 

signifikan 425. Hal ini hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang (Tabel 6). 

        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,123 dan 

signifikan 425. Hal ini hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 
 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Kerja 

Item 

Skor 
Total Rata-

Rata 

Skor 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % ∑F ∑% 

LK1 4 12.5 24 75 4 12.5 - - - - 32 100 22 

LK2 1 3.12 28 87.5 2 6.25 1 3.12 - - 32 100 16.4 

LK3 - - 29 90.62 2 6.25 1 3.12 - - 32 100 21.9 

LK4 3 9.37 26 81.25 3 9.37 - - - - 32 100 21.9 

LK5   23 9.37  9 28.12 - - - 32 100 17.3 

LK6   21 65.62  10 31.25 1 3.12 - 32 100 21.9 

LK7   1 3.12  9 28.12 22 68.75 - 32 100 21.9 

LK8 3 9.37 27 84.37  2 6.25 - - - 32 100 21.9 

LK9 5 15.62 27 84.37  - - - - - 32 100 32.9 
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LK10 3 9.37 28 87.5  1 3.12 - - - 32 100 21.9 

LK11 10 31.25 20 62.5  2 6.25 -   32 100 22 

LK12   20 62.5  7 21.87 5 15.62  32 100 21.9 

  Sumber : Data Diolah, 2020  
 

4. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui lingkungan 

kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai melalui lingkungan kerja diperoleh dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,630 dan signifikan 000. Hal ini berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai melalui lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang (Tabel 7). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai melalui lingkungan kerja diperoleh dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,630 dan signifikan 000. Hal ini berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai melalui lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui lingkungan 

kerja diperoleh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,306 dan signifikan 

040. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui 

lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang. 
 

 Tabel 7.  Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Pegawai 

Item 

Skor 
Total Rata-

Rata 

Skor 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % ∑F ∑% 

KP1 2 6.25 28 87.5 2 6.25 - - - - 32 100 22 

KP2 2 6.25 25 78.12 2 6.25 3 9.37 - - 32 100 16.4 

KP3 2 6.25 26 81.25 4 12.5   - - 32 100 22 

KP4 2 6.25 27 84.37 5 15.62 - - - - 32 100 23.3 

KP5 1 3.12 27 84.37 4 12.5  - - - 32 100 21.9 
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KP6 1 3.12 28 87.5 3 9.37    - 32 100 21.9 

KP7 1 3.12 1 3.12 30 90.62    - 32 100 21.4 

KP8 1 3.12 30 90.62 1 3.12  - - - 32 100 21.4 

KP9 1 3.12 27 84.37 4 12.5 - - - - 32 100 21.9 

KP10 1 3.12 31 96.87    - - - 32 100 32.9 

KP11 1 3.12 28 87.5 1 3.12 2 6.25   32 100 16.4 

KP12 1 3.12 29 90.62   2 6.25   32 100 21.9 

    Sumber : Data Diolah, 2020  

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t) 

        Uji t digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh suatu 

variabel independen secar individual atau parsial dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Caranya dengan melakukan Uji t dengan 

melihat nilai signifikan dari masing-masing variabel independen. Bila nilai 

signifikannya < 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. 

1. Pengaruh variabel disiplin kerja (DK) 

Berdasarkan tabel , diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 4.352 < 

0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, yang artinya 

bahwa variabel disiplin kerja (DK) berpengaruh terhadap nilai kinerja 

pegawai. 

   2. Pengaruh variabel motivasi kerja (MK) 

  Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 

2.154 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang 

artinya bahwa variabel motivasi kerja (MK) berpengaruh terhadap nilai 

kinerja pegawai. 

3. Pengaruh variabel lingkungan kerja (LK) 

 Berdasarkan tabel , diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar -810 

> 0,05.Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak diterima yang 

artinya variabel lingkungan kerja (LK) tidak berpengaruh terhadap nilai 

kinerja pegawai. 

   Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnyaa 

pengaruh yang ditimbulkan kebijakan pemerintah terhadap pendapatan 

petani jagung. Pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel  

sebagai berikut: 
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   Tabel 8. Koefisien Determinasi Model 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .473a .224 .170 1.87905 

a. Predictors: (Constant), MK, DK 
 

Pada tabel nilai Aqjusted R Square (R2) sebesar 0.170 atau 17% artinya 

variasi variabel DK, MK dan MK mampu menjelaskan sebesar 17% variasi 

variabel nilai kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang. 

Analisis Path (Path Analysis) 

 Untuk menguji pengaruh variabel intervening/mediasi digunakan 

metode analisis jalur (Path Analysis).Analisis jalur merupakan perluasan dari 

analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan 

analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model 

casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 
 

Tabel 9.  Koefisien Determinasi Model 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 48.663 15.119  3.219 .003 

DK -.358 .173 -.341 -2.073 .047 

MK .508 .287 .292 1.771 .087 

a. Dependent Variable: LK 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

P X3 X1 + P X3 X2 

-0,341 + 0,292 

Berdasarkan hasil output diatas analisis model (1) ; 

1. Nilai standardized Coefficients X1 terhadap X3 sebesar -0,341 dan tidak 

signifikan pada 0,292 yang berarti X1 tidak mempengaruhi X3 merupakan 

nilai path atau jalur p2. 

2. Nilai Standardized Coefficients X2 0,292 dan signifikan pada 087 yang 

berarti X3 mempengaruhi nilai path atau jalur p5. 
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Analisis Model I 

Tabel 9.  Analisis Model I 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -42.029 24.510  -1.715 .097 

DK 1.120 .257 .630 4.352 .000 

MK .905 .420 .306 2.154 .040 

LK -.209 .258 -.123 -.810 .425 

a. Dependent Variable: KP 

   Sumber : Data sekunder yang diolah 

Y= PY X1 + PY X2 + PY X3 

Y = 0,630 + 0,306 + (-0,123) 

Berdasarkan hasil output SPSS diatas analisis model (2) :  

1. Nilai Standardized Coefficients X1 terhadap Y sebesar 0,630 dan signifikan 

pada 000 yang berarti X1 mempengaruhi Y, merupakan nilai path atau 

jalur P1. 

2. Nilai Standardized Coefficients X2 terhadap Y sebesar 0,306 dan signifikan 

pada 040 yang berarti X1 mempengaruhi Y, merupakan nilai path atau 

jalur p4. 

3. Nilai Standardized Coefficients X3 terhadap Y sebesar -0,123 dan tidak 

signifikan pada 425 yang berarti X3 tidak mempengaruhi Y, merupakan 

nilai path atau jalur p3. 

1. Sub Strukturan II 

Secara simultan, pengaruh X1 X2 dan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,422 

dibulatkan 42%. Sisanya 58% dipengaruhi faktor lain di luar model. Model 

simultan terjadi signifikan. Dengan memperhatikan probablitas F sebesar 

9,180 pada sig 000 < 0,01. Setelah model simultan terbukti signifikan, maka 

dilakukan penelusan jalur pengaruh parsial. Dari tiga variabel yang 

ditempatkan sebagai prediktor, seluruhnya memiliki nilai sig < 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa seluruh prediktor secara parsial berpengaruh 

terhadap Y. 

Secara langsung disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Besaran pengaruh langsung lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai adalah sebesar -0,123 atau dibulatkan menjadi 

12%. Artinya tinggi rendahnya kinerja pegawai hanya mampu dipengaruhi 
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oleh disiplin kerja hanya mampu dipengaruhi oleh disiplin kerja sebesar 12% 

sedangkan sisanya 88% dipengaruhi faktor lain di luar model.  Secara 

langsung motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Besaran pengaruh parsial dan langsung motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai adalah sebesar 0,306 atau dibulatkan menjadi 30%. Artinya 

tinggi rendahnya kinerja pegawai hanya mampu dipengaruhi oleh motivasi 

kerja sebesar 30%, sedangkan sisanya 70% dijelaskan faktor lain diluar 

model. 

Secara langsung lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Besaran pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai adalah sebesar -0,123 atau dibulatkan menjadi 

12%. Artinya, tinggi rendahnya kinerja pegawai tidak mampu dipengaruhi 

oleh lingkungan kerja sebesar 12%. Sedangkan sisanya adalah 88% 

dipengaruhi faktor lain diluar model. Dari tiga variabel yang digunakan 

sebagai prediktor kinerja, variabel lingkungan kerja teridentifikasi sebagai 

variabel terkuat yang mempengaruhi kinerja pegawai  disbanding dua 

variabel lain yaitu disiplin kerja dan motivasi kerja. Secara keseluruhan, 

pengaruh-pengaruh yang dibentuk dari sub stuktural 2 dapat digambarkan 

melalui persamaan structural 2 yaitu Y = ρ yX1 + ρ yX1 + ρ yX1 + e2, atau Y = 

0,288X1 + 0,453X2 + 0,635X3 + ρ ye2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke 

3,4, dan 5 pada persamaan struktural 2 ini diperoleh diagram jalur empiris 

untuk model Y sebagaimana yang dijelaskan gambar berikut ini :  
 

Tabel 9. Hasil Olahan Data Sub II, Regression Sub 2 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 LK, MK, DKb . Enter 

a. Dependent Variable: KP 

b. All requested variables entered. 

 

Tabel 10. Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704a .496 .442 2.615 

a. Predictors: (Constant), LK, MK, DK 
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Berikut ini analisis jalur menguji hubungan antara disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai dan apakah hubungan disiplin kerja ke kinerja 

pegawai dimediasi oleh variabel lingkungan kerja ke kinerja pegawai 

dimediasi oleh variabel lingkungan kerja dengan persamaan seperti gambar 

berikut : 

 

X3 = X3 X1 + P X3 X2 

Y = P Y1 + P Y X2 + PY X3 

Gambar 2.  Proses Pengujian Analisis Jalur 

 

Indirect effect dan total effect : 

1. Pengaruh tidak langsung / Indirect effect, X1 keY melalui X3= P X3 X1 x PY 

X3 = -0,341 x -0,123 = -0,419. Dengan demikian pengaruh total efeknya 

(0,630+-0,419) = 0,211. 

2. Pengaruh tidak langsung X2 ke Y melalui X3 = P X3 X2 x PY X3 = 0,292 x (-

0,123) = -0,035. Dengan demikian pengaruh total efeknya PY X2 + IE = 0,306 

+ -0,035 = -0,341. 

Persamaan I 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah 

berpengaruh  langsung atau tidak terhadap pendapatan petani jagung yang 

dimediasi oleh kemampuan inovasi seperti pada Tabel 11. 
  

Tabel 11.  Analisis Jalur I 

Variabel  Thitung Nilai standardized 

beta 

Sig Keterangan 

 X1      Y 4.352 630 000 Signifikan 

 X1     X3 -2073 -341 047 Tidak Signifikan 

 X3      Y -810 -123 425 Tidak Signifikan 

 

https://teorionline.files.wordpress.com/2010/03/01-desain-path.jpg
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Persamaan II 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui X2 berpengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap Y yang dimediasi oleh X3, seperti pada tabel  

12. 

Tabel 12. Analisis Jalur II 

Variabel  Thitung Nilai standardized 

beta 

Sig Keterangan 

 X2      Y 2.154 306 040 Signifikan 

 X2     X3 1.771 292 087 Signifikan 

 X3      Y -810 -123 425 Tidak 

Signifikan 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel disiplin kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang. 

b. Variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang. 

c. Variabel lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai 

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

d. Variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Pinrang. 

e. Variabel motivasi kerja kerja terhadap kinerja pegawai melalui 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 
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KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN PENEMPATAN 

PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR DISTRIK 

MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA 

Yakobus Kudiai1, Muhlis Ruslan2, Haeruddin saleh3 
1,2,3Program Studi Manajemen, Universitas Bosowa, Makassar 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis karakteristik individu, 

penempatan pegawai terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika Provinsi Papua. Metode 

penelitian yang digunakan adalah opservasi dan kuesionir. Metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indikator kinerja pegawai negeri sipil pada Kantor 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang dominan 

berpengaruh adalah pegawai bekerja dengan tepat waktu, teliti, terampil 

dan tepat sasaran. Indikator karakteristik individu yang dominan 

berpengaruh adalah pendidikan formal membantu meningkatkan kinerja 

pegawai, dan indikator penempatan pegawai yang dominan dalam 

membentuk kinerja pegawai di Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Mimika Provinsi Papua adalah indikator penempatan pegawai sesuai latar 

belakang pendidikan formal yang dimiliki pegawai. Dan secara simultan 

karakteristik individu, penempatan pegawai berpengaruh positif terhadap 

kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Timika Provinsi Papua. 

Kata Kunci : Karakteristik Individu, Penempatan Pegawai, Kinerja Pegawai 

 

I. PENDAHULUAN 

Sejak digulirkannya program otonomi daerah (melalui Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), peran pemerintah daerah 

tampaknya telah mengalami pergeseran drastis, dari peran stabilisator 

berubah menjadi peran stimulator yang kian memperoleh legitimasi yang 

sangat kuat. Salah satu perubahan yang paling fundamental dalam program 
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otonomi daerah, tercermin dalam otoritas Bupati yang secara signifikan 

semakin meluas, baik dalam kedudukannya sebagai pengusaha tunggal, 

birokrat, maupun administrator. 

Meskipun demikian, skenario implementasi otonomi daerah ini pada 

akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas pemerintah 

daerah dan masyarakatnya dalam membangun visi kebersamaan dalam 

mengelola pembangunan. Di lihat dari sudut pandang organisasi dan 

administrasi pemerintahan, peran pemerintah daerah yang semakin meluas 

ini, telah menimbulkan masalah baru, karena terbatasnya kemampuan 

daerah dalam mengelola sumber-sumber lokal (terutama rendahnya 

kualitas sumber daya manusia), dan keterbatasan alokasi pembiayaan 

pembangunan. 

Perubahan peran pemerintah daerah dari fungsi regulator menjadi 

stimulator, dapat dilihat dari kecenderungan adanya niat Pemda untuk 

mengelola seluruh aktivitas administrasi dan organisasi pemerintah melalui 

sekretariat. Secara hierarkis, keberadaan sekretariat Pemda, tampaknya 

telah menjadi wadah yang amat sentralistik, karena hampir seluruh 

implementasi kebijakan Bupati harus melalui wadah tersebut. 

Dengan demikian, faktor kinerja pegawai dalam sekretariat menjadi 

instrumen utama dalam mendukung setiap penyusunan dan pelaksanaan 

program pemerintah daerah. Oleh karena itu, sekretariat daerah selain 

berfungsi sebagai wadah perpanjangan tangan Bupati untuk melaksanakan 

mekanisme administrasi pemerintahan di daerah, juga menjadi tolak ukur 

tercapainya peningkatan efisiensi. Dalam suatu otoritas kekuasaan tanpa 

batas, peran Bupati bersifat mutualis karena seluruh jajaran kepala dinas 

(departemen) harus tunduk sepenuhnya pada keputusan Bupati. Ini berarti 

setiap aparatur secara organisatoris, selain harus menunjukkan loyalitasnya 

secara utuh, mereka juga harus pandai memahami kenginan-keinginan 

Bupati. Dalam kondisi demikian, menurut (Wayne, 1998:37) bahwa: 

“Dikhawatirkan akan menimbulkan sentralisasi pemerintahan di daerah 

dan menumbuhkan feodalisme baru yang mendewakan kekuasaan”. 

Akan tetapi dilihat dari sudut pandang efisiensi, peran pegawai yang 

bekerja di lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika 

Provinsi Papua masih diragukan disebabkan oleh rendahnya kualitas, 

kualitas, dan kapabilitas mereka dalam mengartikulasikan hakikat 

pelaksanaan program di lapangan. Kondisi ini seringkali diperparah oleh 

buruknya kinerja pegawai di Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Timika yang menyebabkan tidak dijabarkannya prinsip-prinsip “the right 
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man in the right place”. Akibatnya keberadaan pegawai di lingkungan Kantor 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika, lebih menunjukkan suatu bentuk 

pemborosan tenaga, waktu dan biaya. Proses Inefisiensi internal dalam 

organisasi sekretariat Pemda ini pada gilirannya akan menghambat 

pelaksanaan birokrasi pemerintahan di daerah dan mematikan kreativitas 

aparat. Gejala ini nampak sudah berlangsung sebelum dan selama 

pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dikaji penyebabnya lebih 

spesifik. 

Seharusnya otonomi daerah sebagai suatu proses desentralisasi 

kekuasaan, diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan kinerja 

pegawai. Namun dalam pelaksanaannya, otonomi daerah justru 

menimbulkan friksi karena Pemda melaksanakan program tersebut tanpa 

ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia (aparat) yang berkualitas. 

Akibatnya administrasi pemerintahan daerah bukan semakin sederhana, 

efisien dan akuntabel. Malahan sebaliknya, telah debirokratisasi dan 

konsentrasi kekuasaan. Dampak yang ditimbulkan oleh kultur administrasi 

pemerintahan yang lebih mengutamakan otoritas, dan legitimasi dalam 

konteks otonomi daerah menimbulkan peran ganda pada Bupati, baik dalam 

kedudukannya sebagai penguasa tunggal (dalam kebijakan pembangunan 

ekonomi dan politik), maupun sebagai administrator, dan decision maker di 

daerah (Fathullah, 2001:18). 

Menyadari bahwa dalam format implementasi yang learning by doing 

seperti ini, banyak hal berkembang dan banyak kesempatan serta celah 

negatif yang dapat dieksploitir untuk tujuan yang tidak kondusif. Misalnya, 

sistem pembinaan karier pegawai, dan evaluasi terhadap prestasi kerja, 

kemungkinan tidak lagi didasarkan atas prosedur standar, tetapi 

berdasarkan like and dislike, sehingga sistem administrasi kepegawaian di 

daerah tidak luput dari kesan yang bersifat nepotism. Dalam kondisi 

demikian, pemerintah daerah kian sulit mewujudkan tercapainya kinerja 

pegawai yang optimal. 

Kondisi inipun dirasakan pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Timika Provinsi Papua sehingga nampak saat ini kinerja yang dihasilkan 

belum optimal bahkan ada kecenderungan menurun. Adanya 

kecenderungan menurunnya kinerja diindikasikan disebabkan oleh 

sejumlah faktor, seperti produktivitas kerja pegawai yang rendah karena 

rendahnya kemampuan memobilisasi rencana kerja sehingga pencapaian 

kegiatan program tidak sesuai yang diharapkan, responsivitas yang belum 

optimal sehingga kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan 
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masyarakat dan menyusun agenda sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

belum terselenggara dengan baik, yang pada akhirnya mempengaruhi 

responsibilitasnya karena kemampuan administrasi dan penyelenggaraan 

prosedur kerja yang kurang optimal. Selain itu, akuntabilitas pegawai 

rendah karena rendahnya kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. 

Selain faktor-faktor di atas rendahnya kinerja pegawai juga disebabkan 

kompetensi yang rendah disebabkan oleh latar belakang pendidikan formal 

sebagian besar pegawai hanya setingkat SLTA, selain itu pengalaman dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya belum sepenuhnya mendukung karena dari 

data yang dikumpulkan diketahui kurang lebih 62 persen pegawai yang 

bekerja di lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika 

Provinsi Papua hanya memiliki pengalaman 4 sampai 7 tahun. Masa kerja 

tersebut dianggap belum mampu menghasilkan suatu kinerja organisasi 

yang efektif, mengingat saat ini sektor pendidikan formal sudah 

berkembang sangat pesat. Rendahnya tingkat pendidikan formal pegawai 

belum sepenuhnya didukung oleh pelaksanaan pendididikan dan pelatihan 

khususnya pendidikan dan pelatihan teknis untuk mendukung peningkatan 

kemampuan pegawai. Dari informasi yang dikumpulkan diketahui bahwa 

sampai saat diadakan penelitian masih sangat kurang pegawai yang 

diikutkan dalam pelaksanaan diklat teknis yang sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing. Demikian pula untuk diklat penjenjangan seperti 

pelaksanaan Diklat PIM belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan.  

Selain faktor kompetensi, rendahnya kinerja Kantor Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Timika Provinsi Papua diindikasikan juga disebabkan 

karena motivasi pegawai yang rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya 

kedisiplinan pegawai, khususnya dalam hal mematuhi jam kerja, di mana 

sebagian besar pegawai terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari 

jam yang sudah ditetapkan. Rendahnya kedisiplinan pegawai terimbas pada 

rendahnya tanggungjawab di dalam melaksanakan pekerjaan, yang terlihat 

dari banyaknya pegawai yang menunda-nunda penyelesaian suatu 

pekerjaan sehingga rencana-rencana yang disusun tidak dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

Salah satu aspek yang dapat menunjang tercapainya kinerja yang 

diinginkan dalam organisasi adalah sarana dan prasarana, khususnya 

peralatan. Salah satu faktor yang diindikasi menyebabkan rendahnya kinerja 

pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika adalah 
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karena sarana dan prasarana yang belum tersedia sesuai kebutuhan 

sehingga seluruh mekanisme kerja yang dilaksanakan sering terhambat 

penyelesaiannya. Sarana dan prasarana kantor yang dimaksud seperti 

komputer dan perangkatnya serta sarana pendukung lain.  

Selanjutnya pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat kita peroleh 

dari Undang Undang No. 32 Tahun 2000 tentang pokok pokok kepegawaian 

yang di dalam ketentuan pasal 1 memberikan batasan. Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) adalah mereka yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang undangan yang berlaku, dan kemudian diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau 

diserahkan tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu 

peraturan. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2001 

tanggal 01 Mei 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Distrik dan 

Susunan Sekretariat Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika Provinsi 

Papua adalah lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Bupati Timika, mempunyai tugas 

memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada 

Bupati Timika selaku Kepala Pemerintahan dan tugas-tugas 

keadministrasian lainnya. 

Dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang sangat strategis 

sebagaimana tersebut di atas, maka Kantor Distrik Mimika Timur dituntut 

untuk selalu dapat menampilkan kinerja yang tinggi. Dalam kaitan ini, maka 

Kantor Distrik Mimika Timur perlu ditunjang oleh sumber daya manusia 

yang mempunyai kualitas baik, dengan kata lain sumber daya manusia yang 

kompeten dan profesional serta memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. 

Dengan ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang 

dimaksud di atas, diharapkan para pejabat/pimpinan/pegawai di 

lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur mempunyai kinerja yang tinggi, 

sehingga secara bersama-sama dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap kinerja organisasi Kantor Distrik Mimika Timur, yang pada 

akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja lembaga 

kabupaten. Salah satu lembaga integral dari sumber daya manusia di 

lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur. Maka yang mempunyai 

kedudukan sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian sasaran 

organisasi adalah Pegawai Negeri Sipil dan pimpinan/pejabat struktural. 

Pada dasarnya keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Kepala 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika. Bahkan oleh sekalipun, pada 
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awalnya diolah, disiapkan, dan dirumuskan oleh para pejabat tersebut. 

Berdasarkan pengalaman di lapangan, terdapat belum optimalnya kinerja 

para pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Timika, hal ini ditandai dengan: 

1. Kehadiran pejabat/pimpinan/pegawai di tempat kerja banyak yang 

terlambat dari jam kerja yang ditentukan. 

2. Pada jam kerja banyak pejabat/pegawai yang tidak menggunakan/ 

memanfaatkan  
3. waktunya untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

4. Masih adanya keterlambatan-keterlambatan dalam penyelesaian 

pekerjaan. 

5. Adanya ketidakpuasan diantara kalangan masyarakat atau instansi 

terkait terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh bagian-bagian 

tertentu di lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur. 
 

Hal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari kinerja para pejabat 

struktural di lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur. Keadaan yang 

demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, baik secara langsung 

ataupun tidak akan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi Kantor 

Distrik Mimika Timur, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap 

kinerja Kabupaten Timika Provinsi Papua. Salah satu faktor yang diduga 

mempunyai pengaruh cukup dominan terhadap kinerja pejabat/pegawai di 

lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika adalah 

motivasi. Dengan motivasi yang tinggi para pegawai akan terdorong untuk 

bekerja keras dengan memanfaatkan kemampuan dan keterampilan yang 

dimilikinya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. 

Faktor lain yang diamati dan diduga cukup dominan dapat 

mempengaruhi kinerja para pegawai di lingkungan Kantor Distrik Mimika 

Timur, yaitu faktor kepemimpinan, karena pimpinan memainkan peranan 

suatu bagian yang sentral dalam memahami perilaku kelompok, bahwa 

pimpinan yang sukses akan mengantisipasi perubahan, dengan sekuat 

tenaga memanfaatkan kesempatan, memotivasi pengikut mereka untuk 

mencapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi, mengoreksi kinerja yang 

buruk dan mendorong organisasi ke arah sasaran-sasarannya. 

Mencermati pendapat di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sebagai 

pimpinan suatu organisasi memegang peranan yang penting untuk 

menggerakkan dan mengarahkan bawahannya serta memotivasi mereka 
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untuk bekerja dengan baik dan bersemangat tinggi dalam mengupayakan 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pimpinan 

organisasi untuk mendorong bawahannya agar mereka mau bekerja lebih 

giat dan dengan kesadaran yang sungguh, sehingga dapat membantu 

tercapainya tujuan organisasi yang dicita-citakan bersama. Demikian pula 

dalam hubungannya dengan organisasi pemerintahan yang merupakan 

organisasi formal menurut pendapat dari (William G. Scott dalam Kartini 

Kartono, 2011:153) bahwa: “Organisasi formal merupakan sistem kegiatan-

kegiatan terkoordinasi dari pada sekelompok orang yang bekerja secara 

bersama-sama menuju ke arah tujuan bersama di bawah kewenangan dan 

kepemimpinan”. 

Agar maksud tersebut dapat dicapai, dibutuhkan tenaga kerja produktif 

yang dapat bekerja dengan baik dan dengan semangat kerja yang tinggi, 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Memang disadari bahwa setiap 

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi pemerintahan mempunyai 

perbedaan ciri hakiki yang ada pada diri pribadinya, tetapi secara fisiologis, 

maka mempunyai satu kesamaan dalam bekerja yaitu kalau ada manfaat 

yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Dari uraian di atas, yang mana 

dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada Kantor Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Timika Provinsi Papua, maka dapat penulis katakan 

bahwa kurangnya pimpinan dalam memberikan suatu dorongan/ motivasi 

kepada bawahan-bawahannya, sehingga tujuan dari organisasi tersebut 

belum semaksimal yang diharapkan. Dengan demikian, maka etos kerja atau 

dengan kata lain, bahwa budaya kerja pegawai masih belum berjalan sesuai 

dengan keinginan/kemauan individu dalam kerjanya. 

Dengan kata lain kepemimpinan harus menguasai seni atau tehnik 

untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tehnik memberikan perintah, 

memberikan teguran, memberikan anjuran, memberikan pengertian, 

memperoleh saran, memperkuat dan identitas kelompok yang dipimpin. 

Hal-hal demikianlah yang mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika dengan 

judul Tesis: Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Penempatan dan 

Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Distrk Mimika 

Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua.  
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II. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis mempergunakan tipe 

penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

mana melakukan penelitian langsung ke Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Mimika Provinsi Papua guna mendapatkan gambaran yang 

tepat, jelas dan terinci bagaimana adanya tentang permasalahan yang ada 

berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti melakukan 

Penelitian. 
 

2.2 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika  

Provinsi Papua dan waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli sampai 

dengan  September 2019. 
 

2.3 Jenis data sumber data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Menurut 

(Sugiono 1999 : 13).yakni : Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk tabel,angka atau numerik yaitu, data jumlah Pegawai, 

Karakteristik Individu Pegawai, Perkembangan keadaan Pegawai, Kinerja 

Pegawai Kompetensi Pegawai dan data sarana dan prasarana Pada kantor 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian ini yakni 

sebagai berikut : 

Data Primer.   

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden 

berupa informan di lapangan, yang meliputi: data tentang pelaksanaan 

pekerjaan tugas dan fungsi Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika 

Provinsi Papua sehari-hari dengan segala permasalahan yang ada. Data 

tersebut diperoleh melalui kuesionir,Opservasi, wawancara, Dokumentasi 

dengan para responden dilokasi penelitian  

Data Sekunder. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-

buku catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yang 

meliputi: data kepegawaian, tugas dan fungsi Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Mimika Provinsi Papua, mekanisme kerja uraian dan tugas sub-

sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian. (Peraturan Daerah Kabupaten 

Mimika Nomor 40 Tahun 2014) 
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2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik simple randon sampling (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dilakukan secara acak yaitu sebagai berikut : (a) Kuesioner (Sugiono 

2005 : 135) (Sani 2010 ; 199) dan (b)  Wawancara(Interview) (Hadi 1991)/dalam 

Sani 2010 ; 199) 
 

2.5 Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi menurut (Hadari Nawawi 1983 : 14) penelitian ini dilakukan 

seluruh aparat Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika ditambah 

dengan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timika yang berjumlah : 81 orang. 

Populasi tersebut mempunyai karakteristik yang relatif homogen, dilihat 

dari jenjang pendidikan,Pangkat/Golongan dan masa kerja. 

Populasi adalah keseluruhan individu (pegawai) yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf pegawai dalam lingkungan 

Kantor Distrik Mimika Timur yang terdiri dari 9 Bagian/Sub Bagian (unit 

pelaksana) ditambah dan Pegawai Kabupaten Timika yang berwenang 

terhadap mutasi pegawai. Populasi pegawai diambil berdasarkan Daftar 

Urutan Kepangkatan (DUK) pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian 

terdiri dari Golongan I sampai Golongan IV, yaitu: 

1. Pegawai Timika : 6 orang 

2.  Golongan II : 31 orang 

3. Golongan III : 34 orang 

4. Golongan IV : 10 orang 

Jumlah : 81 orang  

 

Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih acak menjadi 

subpopulasi. Sampel memiliki ciri, sifat dan karakteristik tertentu yang 

diambil dari populasi yang sifatnya heterogen dan sampel sifatnya relatif 

homogen (Singarimbun dan Effendy, 1999:103).Jumlah populasi dalam 

penelitian ini mencapai 81 Orang,sehingga peneliti menggunakan metode  

sampel stratifield random sampling dengan mengambil sebagian dari 

populasi yang berjumlah 26 Orang, karena populasi yang relative besar. 
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2.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini, Penarikan 

sampelnya didasarkan pada pengklasifikasian tertentu secara proporsional 

dan dikelompokkan menurut golongan kepangkatan. Teknik penarikan 

dilakukan dengan cara stratifield random sampling dengan menggunakan 

rumus (Dayan, 1997:78) sebagai berikut: 

 

  S = N/n                                                                                (1) 

Dimana :  

 S = Ukuran sampel yang diamati 

 N = Jumlah populasi keseluruhan 

 n = Jumlah populasi setiap unit kelompok 

 

Berdasarkan rumus di atas, dan didasarkan atas golongan pegawai pada 

Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika maka sampel pada 

penelitian adalah : 

1. Pegawai Timika     :81/6 orang   =13 orang 

2. Golongan II            :81/31 orang  = 3 orang 

3. Golongan III.          :81/34 orang.= 2 orang 

4. Golongan IV.          :81/10 orang.= 8 orang  

               Jumlah                                  = 26 orang  
 

 Dengan demikian sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 26 orang. 

Dalam penelitian ini juga ditetapkan informan yaitu Kepala Distrik Mimika 

Timur, berikut 3 (tiga) orang Kasubbag, yaitu Kasubbag Tata Laksana, 

Kasubbag Kelembagaan serta Kasubbag Kepegawaian. Selanjutnya dengan 

Staf Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 6 (enam) orang. 

Kasubbag Mutasi dan Badan Kepegawaian dan Diklat serta seorang Pegawai 

pada Instansi Badan Pengawasan Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel I di bawah ini: 
 

Tabel 1. Informan Penelitian 

No. Informan Penelitian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kepala Distrik  

Sekretaris Distrik  

Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian 

Staf Bagian Organisasi 

Kasubbag Mutasi Kepegawaian BKDD 

1 orang 

1 orang 

3 orang 

19 orang 

1 orang 
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6. Pegawai Badan Pengawasan Daerah 1 orang 

 Jumlah 26 orang 

Sumber: Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika, Tahun 2019. 
 

2.7 Metode Pengumpulan  Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai  

dokumen tertulis, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan referensi dan komperasi, selain itu dipergunakan pula 

sejumlah dokumentasi lainnya yang berasal dari makalah seminar,buku 

cetakan serta sumber data lain, baik yang telah dipublikasikan maupun 

belum. 

b. Metode Obsevasi adalah kegiatan pengamatan langsung secara 

mendalam (indepth interview), yakni suatu dialog/tanya jawab yang 

penulis lakukan terhadap narasumber sebagai informan secara 

mendalam untuk memperoleh data yang obyektif dan faktual tentang 

permasalahan yang diteliti. 

c. Metode Kuesionir merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan data yang diteliti. 

b. d. Metode Studi Pustaka, merupakan Pengumpulan data yang bersumber 

dari   mediah cetak seperti buku,majalah, korang,maupun hasil Penelitian. 
 

2.8 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan melaului kuesioner akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif yang digunakan adalah 

teknik persentase yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Analisis 

data dilakukan dengan mempergunakan skala likert. Untuk memudahkan 

analisis maka pertanyaan (angket) yang diajukan kepada responden diberi 

gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, serta gradasi lain sesuai 

pertanyaan angket yang diajukan. Pemberian skore dari nilai tertinggi 

dengan skore 4 hingga nilai terendah dengan skore 1. 

Data yang dianalisis berdasarkan interpretasi dengan menggunakan 

motode analisis statistik deskriptif dengan bantuan histogram dan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  
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Nilai : bobot x frekuen 

 

Rata-rata skor :                           (2) 

 

 

 

Rata-rata Persen :  
 

Klasifikasi sebutan: 

1. Baik rata-rata skor : 3,01 – 4,00 

2. Cukup baik rata-rata skor : 2,01 – 3,00 

3. Kurang baik rata-rata skor : 1,01 – 2,00 

4. Tidak baik rata-rata skor : 0,01 – 1, 00 

 

3.1. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat  penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif (Sugiyono, 2010:59-60) sebagai 

human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai  sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. 

Pada prinsipnya meneliti dalam pendekatan kuantitatif adalah suatu 

alat yang dipergunakan untuk mengukur terhadap venomena sosial dan 

alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan 

pengukuran,maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian 

biasanya dinamakan Instrumen penelitian. Jadi Instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial maupun 

fenomena alam yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian ( Emorri,1985) dalam (Sugiyono,2010 : 102) 

Sebenarnya banyak sekali jenis Instrumen penelitian yang dapat 

digunakan sebagai alat pengumpulan data atau informasi,karena banyak 

cara yang dapat dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu 

data/Informasi, akan tetapi dalam penelitian kali ini peneliti 

mempergunakan sebagai alat pengumpulan data dan informasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Alat Pengumpulan data/informasi dengan mempergunakan Survei, 

yakni; kuesionir dan  wawancara secara individual. 

€ Nilai 

N 

Rata-rata skor x 100 

 

Jumlah klasifikasi jawaban 
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2. Alat pengumpulan data dan informasi dengan mempergunakan 

Observasi,antara lain :     bolpen, Leptop,tes/soal,.foto kamera, kamera, 

kaset dan kaset video.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengunakan pertanyaan/ 

pernyataan yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung, atau 

melalui pengamatan langsung dilapangan. Perasaan pendapat dan reaksi 

sering merupakan sesuatu yang berbeda dengan perilaku pegawai dilokasi 

penelitian. Keseluruhan aspek tersebut perlu dilihat karena antara aspek 

yang satu dengan yang lainnya dapat menunjukkan perbedaan perspektif . 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel penelitian yang 

dapat dijabarkan serta  diberikan definisi operasionalnya,yaitu sebagai 

berikut : 

Kinerja (performance) adalah tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam 

mewujutkan sasaran, tujuan, dan Visi misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi.  Moeheriono ( 2012 : 95 ).  

dengan indikator operasionalnya. 

Adapun yang menjadi Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

Tercapainya Kinerja Pegawai : Y1 

(1).  X1.  Produktivitas.                    (4).  X1 Responsivitas.   

(2).  X1 Responsibilitas.                    (5).  X1 Akuntabilitas 

            (3).  X1 . Sarana  dan Prasarana 

1. Karakteristik Individu (Y2)  

Pengertian karakteristik individu menurut james (2004:87) adalah 

minat,sikap dan kebutuhan yang di bawa seseorang dalam situasi 

kerja.”Minat adalah sikap yang membuat seseorang senang akan obyek 

kecenderungan atau ide-ide.Hal ini diikuti dengan perasaan senang dan 

kecenderungan untuk mencari obyek yang di senangi itu.dengan 

Indikator Operasionalnya adalah :  

            (1). X2. Ketepatan waktu               (4). X2. Mekanisme kerja      

            (2). X2. Kompetensi                        (5). X2. Kedisplinan 

            (3). X2. Motivasi 

2. Penempatan Pegawai 

Pengertian penempatan pegawai menut (Suradji,2009:36) bahwa: 

“Penempatan seseorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS )  atau  Aparatur Sipil 

Negara ( ASN ) adalah dengan tujuan agar melaksanakan tugas dan 

fungsi di kantor pemerintah di mana Pegawai Negeri Sipil tersebut itu di 

tempatkan untuk melaksanakan tugas negara,baik itu calon pegawai 
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negeri Sipil, pegawai, staf maupun Pegawai Negeri Sipil yang suda 

menduduki jabatan ” Dengan indikator operasionalnya adalah :  

 

  (1). X2. Diklat teknis dan funsional                   (4). X2. Masa kerja 

                  (2). X2. Pendidikan                                              (5). X2. Keterampilan 

                  (3). X2. Golongan 
 

Tabe 1.1: Instrumen Pengembangan variabel penelitian  

Dengan Judul Penelitian  “Analisis Karakteristik Individu dan 

Penempatan Pegawai Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi 

Papua” 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah    

Butir 

No.  Butir   pada 

Instrumen 

Karakteristik 

Individu 

1. Ketepatan waktu 

2. Kompetensi 

3. Motivasi 

4. Kedisplinan 

5. Kepribadian 

5 

4 

3 

2 

1 

1 – 5 

4 – 1 

3 – 1 

2 – 1 

1 – 1 

Penempatan 1. Pendidikan 

2. Pangkat 

3. Masa kerja 

4. Promosi 

5. Analisis 

5 

4 

3 

2 

1 

1 – 5 

1 – 4 

3 – 1 

2 – 1 

1 – 1 

Kinerja 1. Produktivitas 

2. Responsivitas 

3. Responsibilitas 

4. Akuntabilitas 

5. SaranaPrasarana 

5 

4 

3 

2 

1 

1 – 5 

4 – 1 

1 – 3 

2 – 1 

1 – 1 

  

1.9. Variabel Penelitian 

Dalam Variabel ini peneliti difokuskan pada kinerja Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua melalui kinerja 

pelaksanaan  tugas pokok pegawai, sehingga hasil hasil yang dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Dalam Variabel ini yang relevan dengan permasalan yang diangkat 

adalah mempunyai 3 (Tiga) Variabel adalah sebagai berikut ; 
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Variabel Bebas ( Indevendent Variable ) 

Variabel Bebas (Indevendent Variable) menurut (Dwiyanto,1995 : 9) 

adalah sejumlah factor yang menentukan munculnya Variabel Variabel 

berikut. Dalam penelitian ini, yang menjadi Variabel bebas (Indevendent 

Variable) adalah: Tercapainya kinerja pegawai sesuai dengan visi misi 

Organisasi, dengan Indikator operasionalnnya adalah : 

1. Produktivitas 

2. Responsivitas 

3. Resposibilitas 

4. Akuntabilitas 

5. Sarana dan Prasarana 

 

Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Dalam Penelitian ini menurut (Hadari Nawawi 1983 : 56) yang 

dimaksud dengan Variabel Terikat (Dependent Variable) adalah Variabel yang 

diramalkan akan timbul dalam hubungan fungsional dengan Variabelnya. 

Adapun yang menjadi Variabel Terikat (Dependent Variable) dalam 

Penelitian ini adalah : Karakteristik Individu Pegawai dengan Indikatornya 

adalah : 

1.    Ketrampilan  seorang pegawai 

2.    Pendidikan formal sesorang 

3.    Masa keja seorang pegawai 

      4.   Mekanisme kerja seorang pegawai 

      5.   Kepribadian seorang pegawai 

 

Variabel Antara(Intervening Variable) 

Pada Variabel ini yang telah diteliti adalah factor factor yang 

berpengaruh terhadap kinerja Pegawai ataukah apakah factor factor tersebut 

meningkatkan kinerja ataukah tidak ada pengaruhnya. Dalam Penelitian ini 

yang menjadi Variabel antara (Intervening Variable) adalah Penempatan 

Pegawai, dengan Indikator yang dioperasionalkan adalah sebagai berikut : 

1. Diklat Teknis dan Pelatihan 

2. Pendidikan 

3. Pangkat/Golongan 

4.  Masa kerja dan  

5. Promosi dan Analisis 

 

 



 

168 

Definisi Operasional  

1. Kinerja Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika adalah hasil 

akhir yang dicapai organisasi tersebut selama kurun waktu berlakunya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  

2. Produktivitas pegawai adalah yang dicapai selama kurun waktu tahun 

2014 sampai dengan 2019. indikator operasionalnya adalah mobilisasi 

rencana kerja dan pencapaian kegiatan/program. 

3. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan menyusun agenda sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan, adalah: (1) hasil 

luaran sesuai standar; (2) kemampuan pegawai menghasilkan 

pekerjaan yang berkualitas. 

4. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi yang 

dilakukan sesuai kebijakan organisasi. Indikator yang digunakan, 

adalah: (1) mekanisme kerja dan (2) administratif. 

5. Akuntabilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan 

sesuai dengan kebijakan organisasi. Indikator yang digunakan, adalah: 

(1) mekanisme kerja; (2) pelayanan kepada masyarakat.  

6. Karakteristik Individu adalah Penjabaran dari sikap, minat dan 

kebutuhan yang dibawa oleh seseorang atau individu dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan  

7. Penempatan Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat syarat yang telah 

ditentukan, yang kemudian diangkat dan ditempatkan oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya,baik Penempatan 

pegawai baru maupun pegawai lama dalam jabatan, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan Mutasi 

adalah suatu kegiatan memindahkan pegawai dari unit yang kelebihan 

tenaga ke bagian yang kurang tenaga atau lebih yang memerlukan 

tenaga kerja 

8. Peningkatan Kinerja adalah pencerminan hasil akhir dari 

penyelenggaraan aktivitas organisasi, yang adalah sebagai alat untuk 

mencapai tujuan Organisasi 

9. Kompetensi Pegawai adalah Suatu sifat, karakter dan ciri seseorang 

yang diperlihatkan melalui kesanggupan dalam melaksanaka suatu 

tugas maupun kepercayaan yang diberikan kepadanya 

10. Prestasi kerja pegawai adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
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dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya atau penilaian 

terhadap perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang 

dimainkan dalam organisasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian   

Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diselenggarakan, Irian 

Jaya yang kini disebut Papua, kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi pada 

tanggal, 1 mei 1963 menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom,maka Kabupaten 

Fakfak dibagi menjadi tiga wilayah,yaitu,Fakfak,Kaimana,dan Mimika. Dan 

selanjutnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 4 tahun 1973, 

tentang penghapusan Wilayah Kepalah Pemerintahan dan Distrik,dan 

selanjutnya membentuk Pemerintah wilayah Kecamatan didaerah Tingkat 

(TK) I Irian Jaya. 

Distrik di seluruh Irian Jaya dihapus dan ditetapkan menjadi Kecamatan 

yang merupakan wilayah administrasi pemerintah . Sedangkan dalam 

undang Undang Nomor 22 tahun 1999, Kecamatan merupakan perangkat 

Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat yang 

kini disebut Kepala Disrtik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 

Pada September 1973 statusnya adalah Kepala Pemerintahan Setempat 

(KPS). Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

(MENDAGRI) Nomor.19 tahun 1975, realisasi Nomor. 4 tahun 1973, Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 1973, surat keputusan 

Gubernur Irian Jaya  Nomor 193/GJI/1973, tentang pembentukan kecamatan 

di Irian Jaya yang kini disebut Provinsi Papua,termasuk Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tingkat (TK) II Fakfak. 

Menurut Pembagian wilayah kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tingkat (TK) II Fakfak sebagai Kabupaten Induk ,maka Mimika mendapat 

tiga Perwakilan wilayah pelayanan meliputih, Perwakilan Kecamatan 

Mapuru Jaya yang kini disebut Mimika Timur, Perwakilan Kecamatan 

Kokonao yang kini disebut Kecamatan Mimika Barat,dan Perwakilan 

Kecamatan Akimuga yang kini disebut Mimika Timur. Sebelum adanya 

Kantor Pembentu Bupati diwilayah Mimika serta Kantor Kecamatan Mimika 

Baru yang kini berkedudukan di  Jantung kota Kabupaten  Timika Provinsi 
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Papua, maka pelayanan pemerintahan di lakukan pada Perwakilan Kantor 

Kecamatan Mimika Timur,dimana lokasi penelitian penulis yang 

merupakan Perwakilan Kecamatan Induk di Kabupaten Mimika yang 

terletak di dekat pelabuhan laut pomako dan pelabuhan 

Amamapare/Pelabulan Porsite yang adalah Pelabuhan Internasional milik 

PT. Freeport Indonesia yang terdapat di Kecamatan Mimika Timur.  

Kehadiran sebuah Perusahaan Raksasa pada tahun 1967 melalui 

penelitian/Eksplorasi oleh seorang Geolog Belanda, Jean Jacques Dozy di 

Kabupaten Mimika, beliau ditindak lanjuti sebagai Manager Eksplorasi 

Freeport Sulphur Company (yang kini disebut Freeport-McMoRan 

Copper/PT Freeport Indonesia). Setelah penanda tanganan kontrak karya 

bersama pemilik Perusahaan dan pemerintah Indonesia pada tahun 1967, 

Pada penanda tanganan kotrak karya yang ke tiga,barulah perketat melamar 

pekerjaan pada perusahaan Terbatas (PT) Raksasa tersebut,dan untuk 

melamar pada Perusahaan tersebut harus memenuhi kriteriah, yang salah 

satunya adalah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan syarat syarat lainnya 

yang diperlukan. 

Mengingat belum adanya pemekaran Kabupaten dan Kecamatan di Ibu 

kota Kabupaten Mimika yang kini semakin berkembang, maka Untuk 

mengurusi dan memperlancar persyaratan lain yang diperlukan harus 

melakukan/menempuh perjalanan Kaki yang cukup jauh sekitar 14 kilo 

meter  KM) dari Timika ke Kecamatan Induk Mapurujaya yang kini disebut 

Mimika Timur. Sedangkan Perwakilan Kecamatan Mimika Barat 

berkedudukan dipantai barat dan Perwakilan Kecamatan Akimuga 

berkedudukan di pantai utara maka menempuh perjalanan harus melalui 

pesawat AMA milik Missi dan motor laut/Skoci. 

Mengingat wilayah pelayanan pemerintah yang begitu luas dan jumlah 

penduduk yang begitu pesat. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor. 821.26-351 tahun 1983, telah dibentuk Kantor Pembantu 

Bupati Wilayah Mimika  dibawah naungan pemerintah Kabupaten tingkat 

II fakfak.  

Secara Defacto Kantor Pembantu Bupati ditetapkan pada tanggal 8 

oktober 1996 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (MENDAGRI). 

Tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari jadinya Kabupaten Mimika. Pada 

tanggal 8 oktober 1996 setelah Mimika terbentuk menjadi Kabupaten 

Administratif,maka perwakilan Kecamatan Mimika Baru dimekarkan 

menjadi Kabupaten Administratif dan berkedudukan di jantung/Pusat kota 

Timika. 
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Setelah 4 Tahun Kemudian dipandang Penting untuk Perubahan Status 

Kabupaten Mimika, maka pada tanggal 18 maret tahun 2000 berdasarkan 

Undang Undang Nomor 45 tahun 1999, secara resmi perubahan status dari  

Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif  oleh Gubernur 

Papua. Dan selanjutnya Hari jadinya Kabupaten Mimika ditetapkan pada 

tanggal 8 oktober 1996. 

Keputusan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 87 Tahun 2008 Tentang 

susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten 

Mimika hingga tahun 2019 sebanyak 15 Distrik.yaitu,12 Distrik Lama dan 3 

Distrik Baru dan dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Distrik Mimika Timur,Kemudian pada tanggal 18 Juni 2001 

diresmikan oleh Bupati Administratif  Kabupaten Mimika Titus Oktovianus 

Potereyaw ( Bupati Kabupaten Mimika yang Pertama ),maka pada tanggal 

18, juni 2001 dijadikan sebagai hari jadi atau dijadikan sebagai Hari Ulang 

Tahun Distrik Mimika Timur. 
 

Keadaan Geografi dan Batas Administrasi 

Mimika Timur adalah Distrik yang terletak di pesisir pantai dengan 

topografi yang berfariasi mulai dari dataran rendah, bergelombang,rawa 

dan berbukit dengan luas wilayah 1.789 KM2 ,jumlah Penduduk ±500 Jiwa, 

kepadatan penduduk 1,94 jiwa. Jarak antara Distrik Mimika Timur dan 

Kantor Bupati Mimika adalah 20 KM2  
 

Batas Batas Wilayah 

Secara Administrasi batas batas wilayah Distrik Mimika Timur adalah 

sebagai berikut: 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Timur Jauh.   

• Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Wania 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Ara furu 
 

Kondisi Tanah 

Kondisi Tanah di Distrik Mimika Timur terdapat beberapa jenis tanah 

antara lain sebagai berikut : 

Hitam subur, Pasir pasiran hitam subur, dan disekitar kediaman penduduk 

menanam berbagai tanaman, baik tanaman jangka panjang, jangka 

menengah maupun jangka pendek. 
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Keadaan Iklim  

Keadaan Iklim di Distrik Mimika Timur ( Miktim ) Kabupaten Mimika 

adalah beriklim tropis,dan terdapat beberapa musim,yaitu musim 

panas/kemarau berawan musim dingin berawan dan hujang berawan. 

Musim musim tersebut tidak menentu waktu,hari, minggu,bulan dan tahun 

kapan musim kemarau , kemarau berawan, musim hujan, hujang berawan, 

musim dingin dan dingin berawan. Curah hujang rata rata 200 - 350 mm, 

dengan suhu 40 “C % - 93 “C % dan biasanya lama menyinari matahari.  
 

Keadaan Demografi  

Keadaan masyarakat yang berdomisili di Distrik Mimika Timur yang 

terdapat di enam Kampung secara keseluruhan ±5.000 jiwa dari 700 Kepala 

Keluarga (KK) yang tersebar di wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Mimika. Dari jumlah jiwa tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

kaum laki laki sebanyak 2.000 lebih Jiwa dan kaum perempuan sebanyak 3 

000 lebih Jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang data distribusi penduduk suku 

Kamoro dan suku lain tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
              

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kampung 

No 

 

Nama Kampung Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 

L P L + P 

1 Hiripau 325 556 881 jiwa 

2 Kaugapu 405 444 849 jiwa 

3 Mware 320 329 649 jiwa 

4 Paumako 305 671 976 jiwa 

5 Tipuka 320 600 920 jiwa 

6 Wania 325 400 725 jiwa 

         Jumlah 2000 300 5000 jiwa 

Sumber : Data Monografi Distrik Mimika Timur tahun 2019 

 

Mata Pencaharian 

Penghasilan pendududk di  wilayah pemerintah Distrik Mimika Timur  

Kabupaten Mimika dapat diperoleh melalui berbagai penghasilan/ 

pendapatan yaitu sebagian besar mempunyai pekerjaan tetap seperti 

PNS,TNI/POLRI dan wiraswasta.Sedangkan masyarakat yang tidak 

mempunyai penghasilan menetap seperti pedagang, tukan 

bangunan,nelayang, buruh, pegawai Harian/cleaning cervis, petani/ 

bercocok tanam dan lain sebagainya. 
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Sedangkan penduduk asli suku kamoro lebih mengarah pada tiga mata 

pencaharian yaitu nelayan,memancing, mencari dan mengolah 

sagu,berbeda dengan suku suku lain yang berdomisili di wilayah Distrik 

Mimika Timur. Kemajuan Ekonomi masyarakat diwilayah Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Mimika bisah menghasilkan setiap bulan dengan usaha 

usaha ekonomi kerakyatan seperti usaha kios, nelayan,memancing, mencari 

dan membuat sagu, berjualan hasil tanaman pangan,mencari kerja pada 

orang lain atau jadi pembantu di kota Mimika, kerja buruh,harian ( cleaning 

cervis ) ,tukan bangunan, pemelihara ternak, petani, swasta, PNS, 

TNI/POLRI, pensiunan dan lain sebagainya untuk menunjang kebutuhan 

kehidupan keluarganya. 

Produksi hasil kebun di wilayah Distrik Mimika Timur sangat 

meningkat, terutama, berkebun tanaman pangan seperti sayur sayuran, 

umbi umbian serta buah buahan,selain untuk konsumsi sendiri bahkan 

untuk sumber pemasukan dalam menunjang ekonomi keluarga. Kemudian 

hasil kebun lainnya berjualan di pasar yang disediahkan oleh pemerintah 

Distrik dan pemerintahan Kabupaten Mimika di kota Timika Provinsi 

Papaua.  

Sebagian besar Masyarakat Suku Kamoro dipesisir pantai Penghasilan 

mereka salah satunya dari hasil jualan sagu. Penghasilan pembuatan sagu 

penduduk asli diwilayah distrik Mimika Timur,sangat meningkat sebab 

sagu merupakan makanan pokok bagu suku kamoro dan juga sumber 

penghasilan/pendapatan utama suku kamoro dalam memenuhi kehidupan 

ekonomi keluarga sehari hari, sehingga hampir tiap hari sagu bertuman 

tuman berjualan di pasar sentral kota Timika dengan harga yang signifikan. 

Pembeli dipasar sentral kota Timika sangat meningkat sehingga jualan apa 

saja tidak rugi akan tetapi hasil jualan bertambah beruntung terutama jualan 

sagu dari masyarakat Distrik Mimika Timur maupun dari Distrik lainnya. 

Sagu merupakan makanan pokok bagi Orang papua pada umumnya 

dan khususnya dibagian pesisir pantai/suku kamoro sehingga aktivitas 

keseharian mereka adalah mencari dan mengolah pohon sagu untuk 

berjualan dan memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai anak anak 

sekolah dan lain sebagainya. 

Dalam menunjang ekonomi keluarga, masyarakat Mimika Timur ada 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak seperti ternak 

sapi,ternak kambing,ternak babi,ternak ayam potong,ternak ayam kampung 

dan lain sebagainya. 
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Dalam pemeliharaan usaha peternakan biasanya ada masyarakat yang 

mendapat perhatian/bantuan dari pemerintah daerah dan PT Freeport 

Indonesia, Sehingga  modal mereka semakin meningkat dan usahanya 

menjadi berkambang, ada pulah usaha yang tidak berkembang disebabkan 

karena tidak serius memelihara ternaknya. Sehingga harapan penulis 

kedepan, agar pemerintah Daerah dan PT Freepor Indonesia harus ada 

perhatian yang serius agar usaha masyarakat semakin meningkat dan 

berkembang. 

Mata pencaharian Penduduk asli suku kamoro maupun suku lain yang 

mendiami diwilayah pemerintah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika 

Provinsi Papua sebagian besar bermata pencaharian  ikan dilaut dengan alat 

penangkapan yang tersediah. Alat alat penangkapan yang digunakan oleh 

Masyarat Mimika Timur adalah jaring,pukat,jalah dan mincing. Hasil 

pendapatannya (Ikan) sebagian besar mensuplai ke PT Freeport Indonesia 

dan sebagian berjualan di pasar sentral kota Timika dengan harga yang 

sangat memuaskan dan beruntung bagi penjualnya. 

Pelabuhan Pemerintah paomak dan kali mapurujaya dipusatkan sebagai 

pelabuhan tradisional buat masyarakat untuk tempat pemarkiran skoci dan 

motor laut agar dengan demikian mudah mensuplai ikan ke PT Freeport 

Indonesia dan memudahkan berjualan di pasar Miktim maupun di pasar 

sentral kota Timika.Harapan penulis supaya pemerintah Daerah dan PT 

Freeport Indonesia harus ada perhatian yang serius untuk membangun 

pembangunan pasar ikan di pelabuhan paomako,sehingga dengan demikian 

tempat jual beli ikan untuk kedepan  dipusatkan di paomako. 

Sosial Budaya Masyarakat Distrik Mimika Timur adalah merupakan 

modal dasar pembangunan dan merupakan suatu aspek penting. 

Masyarakat dari enam (6) kampung,yaitu kampung Hiripau,kampung 

Kaugapu, kampung Muare, Kampung wania,Kampung Paomako dan 

Kampung Tipuka. Enam kampung tersebut didiami oleh Suku Kamoro  dan 

memiliki, Bahasa Daerah yang sama, adat istiadat yang sama dan budaya 

yang sama, tetapi beda suku,Bahasa,budaya dan adat istiadat dengan suku 

lain yang berdomisili di kota Distrik Mimika Timur  Kabupaten Mimika 

Provinsi Papua, namun dipersatukan dengan Bahasa persatuan yaitu Bahasa 

Indonesia . Sedangkan Suku Kamoro yang mendiami di Distrik lainnya 

adalah sebanyak empat (4) Distrik, di Kabupaten Mimimka Pantai selatan di 

sekitar palabuhan PT Freeport Indonesia ( Amamapare/Porsite ) dan pantai 

barat. Kemudian suku Amungme mendiami di enam Distrik yang terdapat 

dibagian pegunungan disekitar PT Freeport Indonesia.  
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Kehidupan social budaya masyarakat Distrik Mimika Timur Pada 6 ( 

enam) kampung dapat dikatakan masih sangat erat dengan budaya,adat 

istiadat,dan dalam setiap interaksi antar sesama masih di pengaruhi oleh 

budaya,  adat istiadat,dan oleh bahasa daerah. Kebudayaan merupakan 

potensi yang dapat dipakai dan dikembangkan sebagai khasana,budaya 

Bangsa dan Bahasa yang mendiami Pada Distrik Mimika Timur, maka 

diharapkan dapat dipakai dan dikembangkan sebagai modal dasar 

pembangunan Daerah pada Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika 

provinsi papua. 
 

Keadaan Kesehatan 

Kesehatan dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan 

lingkungan dimana masyarakat berada, sebab lingkungan tempat tinggal 

yang bersih tentunya dengan sendirinya akan menciptakan suasana yang 

sehat. Sebab kita mengetahui secara bersama bahwa kesehatan bagi 

kehidupan manusia dapat dikategorikan kedalam dua hal yaitu fisik dan 

psikis, karena kedalam tubuh yang sehat tentu akan menumbuhkan pikiran 

yang sehat pulah. 

Keadaan fasilitas kesehatan/Puskesmas terdapat di jantung kota distrik 

Mimika Timur, maka masyarakat Mimika Timur (Miktim) dengan mudah 

mengadakan pengobatan, kemudian ada yang pergi berobat di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika, dan ada masyarakat yang  

sering ke Klinik lain yang tersediah fasilitas kesehatan. 
 

Keadaan Pendidikan 

Keadaan pendidikan suku Kamoro/penduduk asli sangat minim, 

disebabkan karna keterbatasan keseriusan belajar, karna keterbatasan 

kemampuan belajar, sehingga ada masyarakat yang tamatan SD,ada yang 

putus sekolah dari SMP, ada pulah masyarakat yang tamatan 

SMP,kemudian ada yang putus sekolah dari SMA dan ada pulah sabagian 

kecil yang selesaikan pendidikan dari perguruan tinggi, namun tidak serius 

melamar pekerjaan sehingga Pegawai Negeri maupun Pegawai Swasta 

sangat minim Sumber Daya Manusianya. Sedangkan Masyarakat suku lain 

yang berdomosili di Distrik Mimika Timur sangat meningkat di bidang 

pendidikan, di bidang Sumber Daya Manusianya maupun di bidang bidang 

lainnya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia 

melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro 

(LPMAK) sebagai Lembaga pengelolah Dana Pendidikan  bagi dua suku 
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yakni suku Kamoro dan suku Amungme khususnya  dan pada umumnya 

lima suku kekerabatan lainnya yakni Suku Mee,Suku Moni,Suku Dani,Suku 

Nduga dan suku Dauwa. 

Pemerintah Daerah dan LPMAK, sedang berupaya untuk memajuhkan 

pendidikan melalui  lembaga tersebut, hingga kini anak anak asli suku 

Kamoro sedang mengenyam pendidikan di diberbagai kota study di seluruh 

Indonesia yang dibiayai oleh lembaga tersebut ,namun tidak begitu banyak 

mahasiswa yang sedang kuliah walaupun LPMAK siap membiayainya. 

Ada mahasiswa/siswa yang putus kuliah disebabkan karena malas 

belajar, ada yang putus pendidikan karna terganggu kesehatan dan lagi 

pulah ada mahasiswa yang putus kuliah disebabkan karna keterbatasan 

kemampuan. Hal ini merupakan suatu kebiasaan anak anak usia sekolah di 

wilayah Distrik Mimika Timur khususnya dan Kabupaten Mimika pada 

umumnya.  

Realita dilihat dari tenaga pengajar yang lengkap dan cukup memadai 

di Distrik Mimika Timur,sehingga diharapkan agar anak anak usia sekolah 

dari sekolah yang lebih rendah hingga SMA dapat bersekolah menurut usia 

yang ada karna pendidikan merupakan salah satu sumber pengetahuan 

untuk membuka wawasan berfikir,agar kedepan akan menjadi cerdas dan 

menjadi manusia yang berguna melalui Ilmu Pengetahuan yang 

dimilikinya. Sehingga dengan demikian setiap orang berhak untuk 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran,baik dari pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi lebih khusus bagi anak anak suku Kamoro dan 

suku lain yang berdomisili di wilayah pemerintahan Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Mimika Provinsi papua. 

 

Deskripsi 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kantor Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Timika  
 

Kedudukan 

Bahwa kedudukan Kepala Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika 

merupakan unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Timika melalui Sekretariat Daerah. 
 

Tugas Pokok 

Bahwa Kepala Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika 

mempunyai tugas pokok yang meliputi memimpin penyelenggaraan 
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pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan 

dalam wilayahnya. 
 

Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala distrik mempunyai 

fungsi: 

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan 

keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri. 

2. Pembinaan pemerintahan distrik. 

3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

4. Pembinaan pembangunan, yang meliputi; pembinaan perekonomian, 

produksi dan distribusi serta pembinaan sosial. 

5. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah 

tangga. 

6. Mengkoordinasikan tugas-tugas operasional cabang dinas UPTD di 

distrik. 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.   
 

Organisasi 

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi merupakan wadah dalam 

mencapai tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan dan di samping itu 

dalam organisasi tersebut terdapat sekelompok orang yang bekerjasama 

untuk melakukan aktivitas kerja dengan adanya pembagian kerja masing-

masing unit kerja. 

Dengan demikian, organisasi tersebut perlu ditata secara teratur 

sehingga terlihat adanya pembagian kerja secara teratur dan 

bertanggungjawab terhadap tugas yang dilimpahkannya. Selain itu, adanya 

hubungan kerja antar unit organisasi yang satu dengan unit organisasi yang 

lain, agar tujuan yang hendak dicapai dapat memungkinkan direalisasikan 

dengan berhasil guna secara efektif dan efisensi. 

Adapun susunan organisasi pemerintahan Kantor Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Timika berdasarkan Keputusan Bupati Timika Nomor 87 

Tahun 2008, yaitu: 

a. Kepala Distrik. 

b. Sekretaris. 

c. Kepala Seksi pemerintahan. 

d. Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban. 

e. Kepala Seksi pemberdayaan  Ekonomi masyarakat. 

f. Kepala Seksi kesejahteraan sosial. 
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g. Kepala Seksi pelayanan umum dan Humas. 
 

Memperhatikan Keputusan Bupati Timika tersebut di atas, maka 

pembagian tugas, adalah sebagai berikut : 

Sekretariat 

Bahwa sekretariat merupakan unsur staf dan sekretariat dipimpin oleh 

seorang sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

distrik. Adapun sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 

administrasi dan memberikan pelayan teknis administratif kepada seluruh 

satuan organisasi pemerintahan distrik. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a) Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya. 

b) Urusan administrasi keuangan.  

c) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 Disamping itu pula, sekretaris terdiri dari: 

(a) Sub Bagian Progran dan keuangan. 

(b) Sub Bagian umum dan Kepegawaian. 

Dengan perincian dari masing-masing tersebut di atas, adalah: 

(1) Sub Bagian program dan Keuangan mempunyai tugas perencanaan, 

penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta 

menyusun laporan Keuangan. Melakukan pengelolahan administrasi 

keuangan,penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban 

keuangan. 

(2) Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan ketata-usahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan 

rumah tangga. 

1. Kepala Seksi Pemerintahan 

 Bahwa seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan umum dan distrik/kecamatan, administrasi 

kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri. 

                Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka seksi pemerintahan 

mempunyai fungsi, sebagai berikut:   

a) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan distrik/kecamatan. 
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b) Penyusunan program dan pembinaan adalah administrasi 

kependudukan dan catatan sipil. 

c) Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, 

ideologi negara dan persatuan bangsa. 

       Selanjutnya seksi pemerintahan, terdiri dari:  

(1)Sub seksi pemerintahan umum dan desa/kelurahan. 

(2)Sub seksi kependudukan. 

(3)Sub seksi kesatuan bangsa. 

Sedangkan sub seksi-sub seksi tersebut masing-masing 

dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala seksi pemerintahan. Di samping 

itu pula, dari masing-masing sub seksi tersebut, adalah: 

(a) Sub seksi pemerintahan umum dan distrik/kecamatan 

mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, 

penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan 

keagrariaan. 

(b)Sub seksi kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

(c) Sub seksi kesatuan bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan Pemilu, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, 

organisasi sosial politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan 

dan lembaga kemasyarakatan lainnya.  

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

          Bahwa seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 

pembinaan Polisi Pamong Praja. 

Demikian pula, untuk melaksanakan tugas tersebut seksi ketentraman 

dan ketertiban mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut: 

a) Penyusunan program dan menyelenggarakan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum. 

b) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi 

Pamong Praja. 

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Selanjutnya seksi ketentraman dan ketertiban, terdiri dari:  

(1)Sub seksi ketertiban umum. 

(2)Sub seksi Polisi Pamong Praja. 

(3)Sub seksi Linmas. 
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Kemudian sub seksi-sub seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala sub seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada kepala seksi ketentraman dan ketertiban. Sedangkan perincian 

daripada masing-masing sub seksi-sub seksi tersebut, sebagai berikut: 

(a) Sub seksi ketertiban umum mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

umum termasuk pembinaan tertib perijinan. 

(b) Sub seksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan data penyelenggaraan pembinaan Aparat Polisi Pamong Parja. 

(c) Sub seksi Linmas mempunyai tugas melaksanakan perlindungan 

masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  

berlaku.  

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

         Bahwa seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas 

melakukan pembinaan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), 

perekonomian dan lingkungan hidup. Selanjutnya untuk 

melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan masyarakat 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) Penyusunan program dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

b) Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat 

dalam hal produksi dan distribusi. 

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

      Demikian pula, seksi pemberdayaan masyarakat terdiri dari : 

(1) Sub seksi Sumber Daya Manusia (SDM). 

(2) Sub seksi perekonomian. 

(3) Sub  seksi lingkungan hidup. 

Di samping itu, sub seksi-sub seksi tersebut masing-masing 

dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala seksi pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan perincian daripada masing-masing sub seksi-sub seksi, 

antara lain: 

(a) Sub seksi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan 

masyarakat, keterampilan dan teknologi tepat guna. 

(b) Sub seksi perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, 

perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, 
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industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan 

kelancaran distribusi hasil produksi.  

(c) Subseksi lingkungan hidup mempunyai tugas dan tanggungjawab 

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup. 

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

Bahwa kepala seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas 

mengkoordinasikan penyusunan program di bidang kesejahteraan 

sosial, penyusunan program dan melaksanakan pembinaan 

kesejahteraan sosial. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka seksi kesejahteraan 

sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, 

pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga. 

b) Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, 

pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya seksi kesejahteraan sosial, terdiri dari: 

(1)Sub seksi kesejahteraan sosial. 

(2)Sub seksi bina mental dan spiritual.  

Lebih lanjut mengenai perincian daripada masing-masing sub seksi 

tersebut, adalah: 

(a) Sub seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, 

kependudukan, peranan wanita dan olah raga. 

(b) Sub seksi bina mental dan spritual mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, 

pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat. 

8. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Humas 

Bahwa seksi pelayanan umum dan Humas mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pelayanan umum dan yang meliputi kekayaan 

dan inventarisasi, kebersihan serta sarana dan prasarana 

umum,membantu kepala Distrik dalam menyiapkan bahan dan 

perumusan kebijakan,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 

humas  

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, maka seksi 

pelayanan umum mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

a) Penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan kekayaan dan 

inventarisasi. 
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b) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan kebersihan 

lingkungan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum. 

Demikian pula seksi pelayanan umum, terdiri dari: 

(1)Sub seksi kekayaan dan inventarisasi. 

(2)Sub seksi kebersihan. 

(3)Sub seksi sarana dan prasarana umum.  

(4)Sub Bagian Humas mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun Program kerja dibidang hubungan Masyarakat 

2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang hubungan 

masyarakat 

3. Melaksanan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat daerah/ 

Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum  

Adapun perincian tugas pada masing-masing sub seksi tersebut diatas, 

adalah: 

(a) Sub seksi kekayaan dan inventarisasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan di bidang 

kekayaan dan inventarisasi. 

(b) Sub seksi kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, pembinaan kebersihan. 

(c) Sub seksi sarana dan prasarana umum mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan prasarana 

pelayanan umum. 
 

3.1 Deskripsi Lokasi dan waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Mimika Provinsi Papua dari sejak bulan juli sampai dengan Agustus 2019. 

Subyek Penelitiannya adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengabdi pada 

Lokasi penelitian tersaebut. Adapun pengumpulan data yang digunakan 

adalah data Primer dan sekunder dengan menggunakan kuesionernya, 

dan wawncara langsung kepada responden dilokasi penelitian dan 

pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

      Karakteristik Responden 

         Karakteristik responden penelitian dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 
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      Tingkat Pendidikan 

Data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden tingkat pendidikan formalnya adalah SLTA. 

Karakteristik pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Pendidikan Formal Pegawai 

No Tingkat Pendidikan Responden Frekuensi (f) Persentase (%) 

1. SLTP 2 7,70 

2. SLTA 10 38,46 

3. Diploma 4 15,37 

4. Sarjana Lengkap 8 30,77 

5. Pascasarjana 2 7,70 

J u m l a h 26 100,00 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

latar belakang pendidikan formal SLTA, disusul Sarjana Lengkap, 

Diploma dan SLTP serta Pascasarjana. 
 

1.   Golongan Kepangkatan 

     Adapun distribusi responden menurut golongan kepangkatan, 

ditunjukkan pada Tabel  3. 
 

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Golongan Kepangkatan 

No 
Golongan Kepangkatan 

Responden 
Frekuensi (f) Persentase (%) 

1. Golongan III 15 57,69 

2. Golongan II 10 30,77 

3. Golongan I 1 3,85 

J u m l a h 26 100,00 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tabel 3 menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki kepangkatan 

golongan III, yaitu sebanyak 15 orang, golongan II sebanyak 10 orang dan 

golongan I sebanyak 1 orang. 

2. Masa Kerja 

Distribusi responden menurut masa kerja, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 



 

184 

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi (f) Persentase (%) 

1. 0 sampai 1 tahun 0 0 

2. 1 sampai 5 tahun 6 23,07 

3. 5 sampai 10 tahun 14 53,85 

4. > 10 tahun 6 23,08 

J u m l a h 26 100,00 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Bagian 

Organisasi dan Kepegawaian memiliki pengalaman 5 sampai 10 tahun 

yaitu sebanyak 14 orang dan masing-masing sebanyak 5 orang memiliki 

golongan kepangkatan 1 sampai 5 tahun dan 10 tahun ke atas. 

 

3. Kinerja Kerja Pegawai 

          Produktivitas Kerja Pegawai 

Produktivitas kerja pegawai merupakan salah satu indikator yang 

menjadi ukuran baik tidaknya kinerja suatu organisasi. Sedangkan 

untuk mengukur tingkat produktivitas kerja dapat diukur melalui 

realisasi kerja dan pencapaian kegiatan/program kerja. Untuk itu pada 

pembahasan awal hasil penelitian ini akan dianalisis satu persatu, yakni 

diawali dengan realisasi kerja dan kemudian pencapaian hasil 

kegiatan/program. 

Pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur dalam pelaksanaan 

tugas pokok pemerintahan dan pembangunan dituntut untuk 

menunjukkan kinerja yang optimal, mengingat pada pelaksanaan 

otonomi daerah kemandirian dan kemampuan daerah senantiasa 

menjadi penentu keberhasilan mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

pegawai. Jika tatanan pemerintahan negara ke depan diekspletasikan 

sebagai Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, maka menjadi 

keharusan bagi segenap elemen bangsa untuk mendorong diberinya 

tempat potensi dan karakteristik PNS untuk berkembang. 

Perkembangan dimaksud tidak lain adalah meningkatkan kinerja 

pegawai pemerintah tanpa kecuali. 

Kinerja pegawai Kantor Distrik Mimika Timur jika dilihat dari 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan 

cenderung masih kurang baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
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rencana yang disusun tidak dapat diimplementasikan atau diwujudkan 

dengan baik oleh pegawai, karena produktivitas pegawai yang masih 

kurang baik selain kurang memahami tugas pokoknya sehingga tidak 

dapat menyelesaikannya tepat waktu. 

Dari observasi yang dilakukan diketahui salah satu faktor yang 

menunjukkan kinerja pegawai yang masih rendah adalah karena kurang 

mampunya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga 

menyebabkan program kerja yang sudah disusun tidak dapat 

diimplementasikan dengan baik sesuai rencana. 

Selain itu, rendahnya tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/ program/kebijaksanaan oleh pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur terlihat dari produktivitas pegawai dalam 

mengimplementasikan semua rencana kerja yang sudah disusun di unit 

kerjanya masing-masing sehingga rencana kerja tidak dapat 

direalisasikan pada setiap akhir tahun anggaran. Mengenai realisasi 

rencana kerja pada Kantor Distrik Mimika Timur, tanggapan responden 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

          Tabel 5.  Distribusi Responden Menurut Realisasi Kerja Pada Distrik 

Mimika Timur  

          Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 

 

Tanggapan responden pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 

pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur masih kurang mampu 

merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun karena sebagian besar 

responden memilih jawaban kurang terealisasi. Skor rata-rata 

menunjukkan angka 2,16 yang berarti realisasi rencana kerjanya sangat 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-

rata 

Persentase 

(%) 

1. Terealisasi 4 4 16 0,62 15,38 

2. 
Cukup 

terealisasi 
3 4 12 0,46 15,38 

3. 
Kurang 

terealisasi 
2 10 20 0,77 38,46 

4. 
Tidak 

terealisasi 
1 8 8 0,31 30,77 

J u m l a h 26 56 2,16 100 
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rendah. Berdasarkan pengamatan memperlihatkan bahwa realisasi 

rencana kerja yang disusun pada Kantor Distrik Mimika Timur pada 

setiap tahun anggaran tidak belum sepenuhnya dapat diwujudkan, 

karena ada rencana yang kembali dimasukkan dalam agenda tugas 

Kantor Distrik Mimika Timur pada tahun berikutnya.  

Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ 

kebijaksanaan oleh pegawai Kantor Distrik Mimika Timur selama ini 

mengindikasikan bahwa kinerja yang dapat dicapai masih rendah, 

sehingga dalam pemberian pelayanan kepegawaian kinerja sering 

dipertanyakan. Selain itu, adanya unit kerja dalam lingkup distrik yang 

tidak dapat merealisasikan rencana yang sudah disusunnya, juga 

mengindikasikan bahwa pegawai masih kurang kinerjanya untuk dapat 

mewujudkan rencana yang sudah disusun dengan baik. 

         Tanggapan mengenai tingkat pencapaian kegiatan/program kerja 

sesuai kebijakan, dapat   dilihat pada tabel berikut: 
 

         Tabel 6.Distribusi Responden Menurut Pencapaian Kegiatan/Program 

Kerja oleh Pegawai Sesuai Kebijakan Pemda Pada Kantor Distrik 

Mimika Timur  Kabupaten Timika  

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-

rata 

Persentase 

(%) 

1. Baik 4 5 20 0,77 19,23 

2. Cukup 3 6 18 0,69 23,08 

3. Kurang 2 11 22 0,85 42,31 

4. Tidak Baik 1 4 4 0,15 15,38 

J u m l a h 26 64 2,46 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 

 

Tanggapan responden pada Tabel menunjukkan bahwa pencapaian 

kegiatan atau program pembangunan sesuai kebijakan pemerintah, masih 

kurang mampu diwujudkan oleh pegawai, karena sebagian besar 

responden memberi tanggapan kurang baik. Skor rata-rata menunjukkan 

angka 2,46 yang berarti pencapaian kegiatan/program kerjanya rendah. 

Dari kuesioner tersebut juga diketahui bahwa tingkat pencapaian 

pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan oleh pegawai belum 

sepenuhnya mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan: (a) Implementasi 
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kebijakan lambat direalisasikan; (b) Tidak dapat diwujudkan suatu 

mekanisme kerja yang dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan 

yang dapat memacu perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan 

otonomi; (c) Realisasi tugas pokok pegawai tidak sesuai dengan rencana-

rencana yang sudah disusun sebelumnya. 

Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang kurang mampu 

dilaksanakan dengan baik, menunjukkan pula bahwa kinerja pegawai 

masih rendah untuk dapat bekerja sesuai program yang sudah 

ditetapkan, karena pelaksanaan program sangat terkait dengan 

implementasinya di lapangan.  Salah satu dampak kinerja yang rendah 

dari pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur adalah kurangnya 

produktivitas melaksanakan semua program pembangunan yang sudah 

disusun oleh pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah 

faktor yang merupakan kendala dalam hal peningkatan kinerja pegawai, 

yaitu: (a) koordinasi antar unit kerja dalam lingkup Kantor Distrik 

Mimika Timur belum dapat diwujudkan dengan baik sehingga program-

program pembangunan yang seharusnya dapat diwujudkan dengan 

tepat, tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu disebabkan karena 

antar instansi tidak terdapat kesaman program dan langkah-langkah 

untuk bersama-sama mewujudkan dan mengimplementasikan kebijakan 

pemerintan; (b) ada kecenderungan pegawai lebih mementingkan 

pencapaian target di unit kerjanya sehingga mengurangi kerjasama 

dengan unit kerja lain. 

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar 

pegawai masih kurang mampu menjalankan semua instruksi-instruksi 

dan perintah dari atasan langsungnya masing-masing. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang 

mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai, seperti: (a) hasil pekerjaan 

tidak sesuai dengan standar; (b) meningkatnya pelanggaran disiplin; (c) 

terjadinya penundaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dari target yang 

sudah ditetapkan. Adanya indikasi ini menunjukkan bahwa pegawai 

pemerintah Distrik Mimika Timur belum sepenuhnya mampu 

menjalankan semua instruksi-instruksi yang diberikan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rekapitulasi jawaban 

responden terhadap produktivitas kerja pegawai dapat dilihat pada Tabel 

7. 
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Tabel 7. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Produktivitas Kerja  

No Aspek Yang Diamati Nilai Skor Rata-rata 

1. Realisasi rencana kerja 56 2,15 

2. Pencapaian program kegiatan 64 2,46 

Rata-rata  - 2,31 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

      Responsivitas 

Selain produktivitas kerja, terlihat rendahnya kinerja pegawai juga 

karena faktor responsivitas yang belum mampu diwujudkan dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya, salah satu indikator yang menunjukkan hal 

tersebut adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan yang belum optimal.  Berdasarkan uraian 

tersebut, maka disimpulkan bahwa tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program/kebijakan oleh pegawai Kantor Distrik 

Mimika Timur masih rendah sehingga kinerja yang diperlihatkan juga 

belum optimal. 

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa Kategori Jawaban Kinerja 

dalam hal “hasil (luaran) sesuai standar yang ditetapkan” menunjukkan 

adanya kecenderungan belum mampu diwujudkan dengan baik oleh 

pegawai. Tanggapan responden mengenai hal tersebut dikemukakan 

pada table 8.  

 

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Hasil Luaran Sesuai Standar  

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-rata 

Persentase 

(%) 

1. Sesuai 4 5 20 0,77 19,23 

2. 
Cukup 

Sesuai 
3 5 15 0,58 19,23 

3. 
Kurang 

Sesuai 
2 15 30 1,15 57,69 

4. Tidak Sesuai 1 1 1 0,04 3,85 

J u m l a h 26 66 2,54 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Dari temuan penelitian diketahui ada sejumlah faktor yang 

menyebabkan sehingga hasil (luaran) belum mampu mewujudkan sesuai 

standar yang tetapkan. Standar yang dimaksud adalah berupa rencana dan 



 

189 

pencapaian target yang sudah ditetapkan pada unit kerja atau instansi dan 

lembaga yang ada di Kantor Distrik Mimika Timur. Salah satu faktor 

tersebut adalah karena rencana-rencana yang disusun oleh unit kerja 

tersebut tidak mampu diselesaikan tepat pada waktunya. Dari penelitian 

diketahui bahwa kemampuan mewujudkan rencana pada akhir tahun 

anggaran menyebabkan: 

a. Progaram kerja jangka panjang tidak dapat diselesaikan atau 

tertunda penyelesaiannya, 

b. Tertundanya program berarti mempengaruhi mekanisme 

penyusunan rencana yang baru, yang menyebabkan setiap tahun 

terjadi tumpang tindih penyelenggaraan program yang belum 

selesai dengan program yang baru akan diselesaikan pada akhir 

tahun berikutnya. 
 

Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai sehingga 

selama ini rencana-rencana yang sudah disusun baik jangka pendek, 

jangka menengah maupun jangka panjang tidak dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat pada waktunya. Selain faktor di atas, kurangnya 

kemampuan pegawai terhadap Kategori Jawaban Kinerja “hasil (luaran) 

sesuai satandar yang di tetapkan” juga dapat dilihat dari kurangnya 

kemampuan pegawai untuk dapat mengahasilkan pekerjaan yang 

berkualitas dalam arti dapat mengurangi kekeliruan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya. Hasil luaran sesuai standar yang ditetapkan 

belum dapat diwujdkan dengan tepat pegawai sehingga terjadi ketidak 

benaran dalam hal pelaksanaan tugas pokok. 

Dari pengamatan diketahui ada kecenderungan pegawai Kantor 

Distrik Mimika Timur bekerja tidak memperhitungkan hasil akhir yang 

baik (berkualitas) sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya mereka 

bekerja seadanya. Hal ini menyebabkan tingginya kekeliruan dan 

kesalahan yang dibuat oleh pegawai yang menyebabkan banyak hasil kerja 

pegawai terpaksa diulang karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan 

atau menimbulkan kekeliruan dalam menerapakan mekanisme kerja 

dalam unit kerjanya masing-masing. Dengan kata lain salah satu faktor 

yang menunjukkan rendahnya kualitas kerja pegawai adalah karena 

tingginya kekeliruan dan kesalahan yang dibuat oleh pegawai yang pada 

akhirnya pekerjaan tersebut harus diulang karena tidak sesuai dengan 

kriteria dan aturan yang sudah ditetapkan, seperti dalam hal pelaporan 

penggunaan anggaran rutin, atau penyusunan periodik hasil kerja, dan 
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lain-lain. Adanya faktor-faktor tersebut menunjukkan kemampuan 

pegawai untuk dapat mewujudkan hasil (luaran) sesuai standar yang 

ditetapkan masih kurang baik yang pada khirnya mempengaruhi kinerja 

pegawai. 

Temuan penelitian juga menunjukkan selama ini pegawai masih kurang 

mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Adnya indikasi ini, 

terlihat dari rencana-rencana yang ditetapkan tidak dapat direalisir dengan 

baik serta hasil kerja yang kurang memnuhi standar sehinggan perlu diulang 

untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dan cocok diterapkan dalam 

organisasinya. Keadaan ini disebabkan karena sebagian besar pegawai 

cenderung menunda-nunda pekerjaan karena tidak memiliki disiplin yang 

baik dan kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab yang rendah. Dari 

rekapitulasi jawaban responden terhadap kinerja terlihat ada 

kecenderungan responden menganggap pegawai masih kurang 

kemampuannya untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang tidak 

menyimpang dari rencana yang sudah disusun sebelumnya. Tanggapan 

responden terhadap kemampuan pegawai menghasilkan pekerjaan yang 

berkualitas dikemukakan pada tabel berikut: 
 

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Kemampuan Pegawai 

Menghasilkan Pekerjaan Yang Berkualitas 
 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor Rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1   Mampu 4 6 24 0.92 23.08 

2 
Cukup 

mampu 
3 4 12 0.46 15.38 

3 
Kurang 

mampu 
2 11 22 0.85 42.31 

4 
Tidak 

mampu 
1 5 5 0.19 19.23 

J u m l a h 26 63 2.42 100 

Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tabel 9 tersebut menunjukkan pegawai masih kurang mampu  

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, karena sebagian besar responden 

memberi jawaban kurang mampu. Skor rata-rata menunjukkan angka 2,42 

yang berarti kemampuan pegawai menghasilkan pekerjaan berkualitas 

sangat rendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
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pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur kurang mampu mewujudkan 

suatu mekanisme kerja yang benar-benar sesuai dengan rencana. Hal ini 

dapat dilihat dari sejumlah faktor, seperti: 

a. Program-program yang sudah direncanakan dan diharapkan dapat 

direalisir pada setiap tahun anggaran, ternyata menyimpang dan hanya 

sebagian kecil yang dapat direalisasikan. 

b. Dalam operasional pelaksanaan tugas pokok, rencana kerja cenderung 

disusun kurang memepertimbangkan potensi pegawai sehingga 

rencana yang disusun kurang realistis. 

c. Pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur tidak bekerja sesuai dengan 

rencana yang sudah disusun sehingga sulit untuk dapat menghasilkan 

hasil yang baik. 
 

Dari jawaban responden yang sudah dikemukakan ditunjukkan pada 

Tabel 10. 
 

Tabel 10. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Responsivitas 

Pegawai 

  Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 

   

Responsibilitas 

Selain fakta di atas, temuan penelitian juga menunjukkan selama ini 

pegawai masih kurang mampu untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang 

efektif, dalam arti memperhitungkan waktu dan tenaga sehingga semua 

sumber daya dalam organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Tanggapan responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.   
 

Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Mekanisme Kerja Pegawai 

Menghasilkan Pekerjaan Yang Efektif 

No Aspek yang Diamati Nilai 
Skor rata-

rata 

1 Hasil luaran sesuai standar 66 2.54 

2 
Kemampuan pegawai menghasilkan 

pekerjaan yang bekualitas 
63 2.42 

 Rata-rata - 2.48 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor  

rata-rata 

Presentase 

(%) 

1 Mampu 4 7 28 1.08 26.92 
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Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pegawai 

pada Kantor Distrik Mimika Timur masih kurang mampu mewujudkan 

pekerjaan dengan efektif dan efisien, karena sebagian besar responden 

memberi jawaban kurang mampu. Skor rata-rata menunjukkan angka 2,39 

yang berarti kemampuan pegawai menghasilkan pekerjaan yang efektif 

klasifikasinya adalah rendah. 

Kecenderungan ketidak mampuan pegawai dalam menghasilakan 

pekerjaan yang efektif dan efisien dapat dilaihat dari penundaan pekerjaan 

meskipun pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh pegawai yang 

bersangkutan, tingkat kedisiplinan yang rendah sehingga sering 

meninggalkan tempat tidak pada waktunya, terjadinya tumpang tindih 

dalam mekanisme pelaksanaan tugas pokok, dan lain-lain, adalah gambaran 

kekurang mampuan pegawai bekerja secara efektif. 

Administrasi pemerintah daerah harus benar-benar terwujud dalam arti 

bahwa dalam proses pencapaian terhadap pelayanan organisasi secara 

memuaskan belum mampu diwujudkan. Kegagalan dan atau tidak 

tercapainya suatu kebijakan sangat ditentukan sejauhmana kesiapan data 

dan informasi bagi pimpinan di satu pihak dan akurasi serta validnya data 

yang tersedia. Pelayanan administratif kepegawaian yang lancar dan tepat 

juga merupakan ukuran tinggi rendahnya kinerja pegawai. 

Dari hasil pengamatan dan data yang terkumpul melalui ditemukan 

bahwa pelayanan administratif yang dilakukan baik kepada organisasi 

maupun kepada pegawai belum dapat dilaksanakan dengan baik. 

Tanggapan rensponden mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 12. 
 

Tabel 12. Distribusi Responden Menurut Pelayanan Administrasi Kepada 

Pegawai 

2 
Cukup 

Mampu 
3 2 6 0.23 7.69 

3 
Kurang 

Mampu 
2 11 22 0.85 42.31 

4 
Tidak 

Mampu 
1 6 6 0.23 23.08 

J u m l a h  26 62 2.39 100 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor rata-

rata 

Presentase 

(%) 
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Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Nilai Skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 2,5 menunjukkan bahwa 

pelayanan administratif kepada organisasi maupun kepada pegawai belum 

berlangsung dengan baik. Kurang baiknya pelayanan administratif yang 

dilakukan oleh aparat berdampak pada keterlambatan yang sering timbul di 

dalam pengurusan dan pelayanan. Mekanisme penerapan administrasi yang 

masih tumpang tindih selain menyebabkan mekanisme pelayanan kurang 

baik, juga akan merugikan pegawai yang semakin membutuhkan pelayanan 

yang cepat dan tepat. 

Efektifitas hasil pekerjaan yang dinampakkan selama ini oleh pegawai 

di Kantor Distrik Mimika Timur belum dapat meningkatkan kinerjanya, 

karena selain dalam bekerja kurang memperhitungkan pentingnya waktu, 

maka tangungjawab terhadap tugas pokok yang diperlihatkan masih 

rendah. Hal ini mendorong pegawai bekerja tidak sesuai dengan jam kerja 

bahkan ada sejumlah pegawai yang hanya datang untuk absen dan pulang 

ke rumah tanpa melakukan aktivitas apapun di kantor masing-masing. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya pegawai 

disebabkan karena pegawai belum mampu menghasilkan pekerjaan yang 

efisien dalam arti berupaya menekan penggunaan dana-dana baik rutin 

maupun dana pembangunan yang dikelola di masing-masing unit kerja 

dalam Lingkup Kantor Distrik Mimika Timur. Gejala ini merupakan gejala 

umum yang hampir dapat dilihat unit kerja atau bagian maupun sub bagian, 

dimana dalam pelaksanaan tugas pokoknya kurang memperhitungkan 

anggaran yang digunakan khususnya dalam pemanfaatan sarana dan 

prasarana kantor, alat tulis dan alat penunjang lainnya, seperti 

menggunakan sarana dan prasarana secara berlebihan dan bukan pada 

tempatnya. 

Efisiensi pelaksanaan tugas pokok oleh pegawai sampai saat ini adalah 

merupakan kendala yang harus segera di upayakan untuk dicarikan jalan 

keluar yang agar kinerja pegawai dapat meningkat. Hal ini disebabkan 

karena dalam pelaksanaan tugas pokok, ada prinsip yang sulit untuk 

dihilangkan seperti “barang ini milik pemerinatah”, dana ini dana 

1 Baik 4 6 24 0.92 23,08 

2 Cukup Baik 3 3 9 0.35 11,53 

3 Kurang Baik 2 15 30 1.15 57.69 

4 Tidak Baik 1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 65 2.50 100 
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pemerintah” dan lain-lain sehingga dapat digunakan semuanya meskipun 

pemanfaatan sama sekali bukan untuk kepentingan pemerintah namun 

sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga 

menghambat pelaksanaan tugas pokoknya. 
 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas yang baik merupakan salah satu unsur dan indikator 

kinerja yang secara langsung mempengaruhi naik turunnya kinerja pegawai. 

Akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari mekanisme kerja dan kepada 

pegawai. Berdasarkan hasil penelitian diketahui mekanisme pelayanan baik 

kepada organisasi dan pegawai belum berlangsung dengan baik. Hal ini 

terungkap dari pernyataan responden pada Tabel 13. 
 

Tabel 13. Distribusi Responden Menurut Mekanisme Pelayanan Kepada 

Organisasi. 

  Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Nilai skor rata-rata yang dihasilkan pada tabel 13 adalah 2,34 yang 

menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan yang dilakukan baik kepada 

organisasi maupun kepada pegawai masih kurang baik. 

Mekanisme pelayanan yang baik senantiasa mengikuti aturan dan 

kebijakan sudah ada sehingga semua pelayanan dapat terstruktur dengan 

baik dan memudahkan pegawai maupun organisasi memahami proses dan 

mekanisme pelayanan. Berdasarkan pengamatan, nampak bahwa 

mekanisme pelayanan yang dilaksanakan selama ini belum sesuai dengan 

mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga mempengaruhi 

kecepatan dan keakuratan dan ketepatan pelayanan yang diberikan. Salah 

satu penyebab sehingga hal ini timbul adalah karena kurangnya pemahan 

aparat terhadap mekanisme pelayanan yang sudah diatur sehingga dalam 

pemberian pelayanan, bekerja tidak dengan sistem dan mekanisme yang 

sudah ada. 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1 Baik 4 5 20 0.77 19.23 

2 Cukup Baik 3 4 12 0.46 15.38 

3 Kurang Baik 2 12 24 1.92 46.15 

4 Tidak Baik 1 5 5 0.19 19.23 

J u m l a h 26 61 2.34 100 
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Tugas pokok Kantor Distrik Mimika Timur selain memberikan 

pelayanan organisasi, juga memberikan pelayanan kepada pegawai. Dari 

pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan kepada pegawai 

belum dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Hal ini terungkap dari 

tanggapan responden pada Tabel 14. 
 

Tabel 14. Distribusi Responden Menurut Pelayanan Kepada Pegawai 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1 Baik 4 7 28 1.08 26.92 

2 Cukup Baik 3 2 6 0.23 7.69 

3 Kurang Baik 2 10 20 0.76 38.46 

4 Tidak Baik 1 7 7 0.23 26.92 

J u m l a h 26 61 2.30 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Nilai rata-rata yang dihasilkan dari jawaban responden di atas adalah 

2,30 yang menunjukkan bahwa pelayanan kepada pegawai belum dapat 

dilakukan dengan baik. Kurang baiknya pelayanan kepada pegawai dapat 

dilihat dari keterlambatan pelayanan dan tidak sesuai dengan apa yang 

dijanjikan. Kondisi ini pada dasarnya disebabkan karena produktifitas 

pegawai yang rendah disebabkan karena pengalaman dan pengetahuannya 

mengenai tugas pokok belum optimal. 

Berdasakan uraian di atas, maka rekapitulasi jawaban responden 

terhadap kinerja pegawai Kantor Distrik Mimika Timur dapat dilihat pada 

Tabel 15. 
 

Tabel 15. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Akuntabilitas 

Pegawai 
 

No Aspek Yang Diamati Nilai Skor rata-rata 

1 

Pelayanan Kepada 

Organisasi 
61 2.34 

2 

Pelayanan Kepada 

Pegawai 
61 2.34 

 Rata-rata - 2.34 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
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Kompetensi Pegawai 

Dari penelitian yang kompetensi pegawai cenderung rendah sehingga 

mempengaruhi kinerjanya karena kompetensi adalah merupakan 

tanggungjawab pegawai pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokoknya. 
 

Pendidikan Formal 

Data yang dikumpulkan dari penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan formal pegawai Kantor Distrik Mimika Timur cenderung masih 

rendah. Dari 26 orang pegawai diketahui sebagian besar pendidikan formal 

setingkat SLTA. Pendidkan formal tersebut masih rendah. Tanggapan 

responden mengenai pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 16. 
 

Tabel 16. Distribusi Responden Menurut Pendidikan Formal dan 

Kompetensi Pegawai 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1 
Sangat 

memadai 
4 7 16 0.62 15.38 

2 
Cukup 

memadai 
3 6 18 0.69 23.08 

3 
Kurang 

memadai 
2 14 28 1.08 53.85 

4 
Tidak 
memadai 

1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 64 2.47 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada tabel 16 di atas, menunjukkan bahwa 

pendidikan formal pegawai masih kurang memadai, karena skor rata-rata 

menunjukkan angka 2,47 yang berarti pendidikan formal klasifikasinya 

rendah. Rendahnya tingkat pendidikan responden sampai saat ini belum 

diikuti dengan upaya-upaya pengembangan melalui peningkatan 

pendidikan formal pegawai. Dari penelitian diketahui bahwa jumlah 

pegawai yang telah mengikuti program peningkatan pendidikan umum 

melalui tugas belajar maupun izin belajar pada empat tahun terakhir, dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 
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S1; 84%

S2; 14%
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Gambar 1.  Diagram Jumlah Pegawai Yang Dikembangkan Melalui 

Pendidikan Formal 

                    (Sumber  data : Hasil Analisis, 2019) 

 

Data sekunder di atas memperlihatkan bahwa dalam 4 tahun terakhir 

jumlah pegawai yang telah mengikuti program peningkatan pendidikan 

umum hanya: 18 orang yang dilakukan dari jenjang SLTA ke Sarjana (S1), 

dan Pascasarjana (S2). Tanggapan responden mengenai upaya peningkatan 

pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada Tabel 17. 
 

Tabel 17. Distribusi Responden Menurut Upaya Peningkatan Pendidikan 

Formal Pegawai 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019 
 

Berdasarkan Tabel 17 memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi 

pegawai melalui peningkatan jenjang pendidikan formal masih kurang 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1 Dilakukan 4 6 24 0.92 23.08 

2 
Cukup 

dilakukan 
3 3 9 0.35 11.54 

3 
Kurang 

dilakukan 
2 15 30 1.15 57.59 

4 
Tidak 

dilakukan 
1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 65 2.50 100 
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dilakukan, karena sebagian besar pegawai menjawab kurang dilakukan, 

yang juga ditunjukkan oleh nilai skor rata-rata yang dihasilkan adalah 2.50. 

Upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan formal masih 

kurang dilakukan karena dibanding  kebutuhan, jumlah pegawai yang telah 

dan sementara mengikuti program pendidikan formal jumlahnya masih 

kurang. 

Tanggapan responden di atas memperlihatkan bahwa jika dilihat dari 

aspek pendidikan kompetensi pegawai masih rendah, padahal kompetensi 

pegawai tidak saja dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan 

otonomi daerah saat ini namun juga untuk mendukung kelancaran tugas 

pokoknya dan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Untuk itu, melalui 

peningkatan pendidikan formal diharapakan dapat di capai kompetensi 

pegawai ayang maksimal dan mampu melaksanakan tugas-tugas pokoknya 

dengan baik. 

Tingkat pendidikan formal pegawai tersebut amat mempengaruhi 

kompetensi dan kemampuannya karena adanya keterbatasan untuk 

menuangkan ide dan fikiran guna mendukung kemajuan organisasinya. 

Rendahnya latar belakang pendidikan formal pegawai menyebabkan 

pegawai kurang menunjukkan kemampuan dan kesanggupannya dalam 

merealisasikan rencana kerja yang sudah ditetapkan dan kualitas kerja yang 

dihasilkan belum sesuai yang diharapkan.  

Pengaruh dari pendidikan formal terhadap kompetensi pegawai dapat 

dilihat dari kasus sehari-hari seperti: “sebagian besar pegawai belum 

menunjukkan kemampuan kerja yang diharapkan, khususnya dalam 

mewujudkan rencana-rencana kerja yang sudah disusun sehingga nampak 

sebagian besar rencana kerja untuk tahun berjalan tidak mampu 

direalisasikan dengan baik, selain itu masih tingginya tingkat kekeliruan 

dalam bekerja seperti kekeliruan dalam pengurusan kepegawaian sehingga 

tidak sesuai dengan data pegawai bersangkutan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pendidikan umum pegawai belum mendukung peningkatan 

kompetansinya. Adanya kasus-kasus di atas sehingga upaya meningkatkan 

kompetensi pegawai melalui pendidikan formal, sangat dibutuhkan. 

 Dari pengamatan terlihat meskipun upaya peningkatan pendidikan 

formal pegawai sudah dilaksanakan namun belum optimal karena sebagian 

kecil pegawai dikembangkan melalui peningkatan pendidikan formal 

pegawai belum dapat diwujudkan. Pelaksanaan peningkatan pendidikan 

formal pegawai melalui pendidikan formal masih kurang dilaksanakan 

adalah kurang keterbatasan alokasi dana dari pemerintah daerah, juga 
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pegawai yang bersangkutan kurang menunjukkan prestasi yang dianggap 

dapat ditingkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas pokok. 

         Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kendala yang juga 

masih dirasakan sehubungan dengan pendidikan pegawai untuk 

meningkatkan kompetensinya adalah faktor penempatan yang tidak sesuai 

dengan pendidikan formal pegawai mempengaruhi kompetensi pegawai 

karena pegawai tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara 

efektif dan efisien. Mengenai hal ini distribusi jawaban responden dapat 

dikemukakan pada Tabel 18. 
 

Tabel 18. Distribusi Responden Menurut Penempatan Sesuai Bidang 

Tugasnya Pada Distrik Mimika Timur  

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1 Sesuai 4 9 36 1.38 34.62 

2 
Cukup 

sesuai 
3 3 9 0.35 11.54 

3 
Kurang 

sesuai 
2 11 22 0.85 42.31 

4 Tidak sesuai 1 3 3 0.12 11.54 

J u m l a h 26 70 2.60 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 18 menunjukkan bahwa pegawai 

pada Kantor Distrik Mimika Timur belum ditempatkan sesuai dengan 

pendidikan formalnya, karena sebagian besar responden memberi jawaban 

kurang sesuai, gambaran di atas menunjukkan bahwa penempatan pegawai 

pada unit-unit kerja masih kurang mempertimbangkan latar belakang 

pendidikan formal pegawai. Skor rata-rata menunjukkan angka 2,60 yang 

berarti penempatan pegawai sesuai dengan tugasnya klasifikasinya adalah 

rendah. Dari pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa penempatan 

pegawai pada unit kerja dalam lingkup Kantor Distrik Mimika Timur 

cenderung masih kurang tepat dan belum mempertimbangkan latar 

belakang pendidikan formal, seperti bendaharawan yang ditunjuk 

pendidikan formalnya berbasis sosial seharusnya berbasis ekonomi. Hal ini 

terjadi di sebagian besar unit kerja sehingga meskipun pelaksanaan 

pekerjaan sudah dilaksanakan namun hasilnya tidak dapat dijamin 

keakuratannya dan efektifitasnya. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 
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tindakan kolusi dan nepotisme dalam penerimaan dan perekrutan pegawai 

sehingga tidak mempertimbangkan kualitas pegawai. 

Adanya faktor-faktor tersebut di atas mengakibatkan pegawai dalam 

bekerja kurang memperlihatkan kompetensi yang diharapkan dapat 

mendukung kemajuan organisasi untuk mewujudkan mekanisme kerja 

yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai di daerah lain. 
 

Pengalaman dan Keterampilan 

Pengalaman dan keterampilan pegawai pada Kantor Distrik Mimika 

Timur berpengaruh terhadap kompetensinya dalam melaksanakan tugas 

pokok. Dari pengamatan, diketahui bahwa pengalaman pegawai masih 

kurang menunjukkan kompentensi yang diharapkan. Pengalaman dan 

keterampilan pegawai cenderung masih kurang, sehingga implementasi 

palaksanaan tugas pokok yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan 

efektif dan efisien belum dapat diwujudkan dengan baik. 

Kompetensi pegawai Kantor Distrik Mimika Timur jika dilihat dari 

pengalaman dan keterampilannya dapat dilihat dari penyelesaian tugas 

tepat waktu, yaitu apabila tugas pokok dapat dilaksanakan dengan tepat 

waktu, akan menunjukkan pengalaman dan keterampilan, sebaiknya jika 

kurang mampu menyelesaiakan tugas tepat waktu, akan menunjukkan 

redahnya kemampuan dan keterampilan pegawai. Dari pengamatan, 

diketahui bahwa pegawai pengalaman dan keterampilan pegawai dalam 

penyelesaian tugasnya masih kurang baik. Tanggapan responden mengenai 

hal ini dapat dilihat pada Tabel 19.  
 

Tabel 19. Distribusi Responden Menurut Ketepatan Waktu Penyelesaian 

Tugas 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

rata-rata 

Presentase 

(%) 

1 Tepat waktu 4 5 20 0.77 19.23 

2 
Cukup tepat 

waktu 
3 5 15 0.58 19.23 

3 
Kurang tepat 

waktu 
2 15 30 1.15 57.69 

4 
Tidak tepat 

waktu 
1 1 1 0.04 3.85 

J u m l a h 26 66 2.54 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
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Tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menganggap pegawai kurang mampu mewujudkan ketepatan 

waktu penyelesaian tugasnya, karena sebagian besar responden memberi 

tanggapan kurang tepat waktu. Rata-rata skor menunjukkan 2,54 yang 

berarti masuk pada klasifikasi rendahnya waktu penyelesaian tugas. 

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dan keterampilan 

pegawai masih kurang. Dari pengamatan diketahui bahwa pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya masih belum menunjukkan kemampuan dan 

keterampilan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini 

disebabkan karena adanya sejumlah factor, seperti: 

a. Sebagian besar pegawai kurang memahami bidang tugasnya sehingga 

masih memerlukan bimbingan, arahan dari pegawai lain, khususnya dari 

atasan. Jika tidak diberikan perhatian yang cukup terhadap penyelesaian 

tugasnya, maka pegawai bersangkutan tidak akan sanggup bekerja sesuai 
rencana dan terjadi penundaan terhadap pekerjaannya. 

b. Kesadaran pegawai masih kurang terhadap sehingga ada kesan pegawai 

yang bekerja tidak serius dan menunda-menunda pekerjaan yang 

seharusnya dapat diselesaikan. 

Dari pengamatan diketahui bahwa pengalaman dan keterampilan 

pegawai yang belum mendukung kompetensinya adalah karena masa kerja 

pegawai yang masih kurang. Data yang diperoleh dari penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Kantor Distrik Mimika 

Timur masa kerjanya 5 tahun ke bawah sehingga belum cukup mewujudkan 

kompetensi yang diharapkan, karena dengan masa kerja tersebut pegawai 
kurang mampu untuk bekerja dengan baik seperti yang diharapkan karena 

pemahaman terhadap tugasnya belum optimal. Tanggapan responden 

tentang masa kerja pegawai ditunjukkan pada Tabel 20. 
 

  Tabel 20. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

rata-rata 

Presentase 

(%) 

1 
sangat 

cukup 
4 5 20 0.77 19.23 

2 Cukup  3 6 18 0.69 23.08 

3 
Kurang 

cukup 
2 13 26 1.00 50.00 

4 Tidak cukup 1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 66 2.54 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019 
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Tabel 20 menunjukkan bahwa pengalam pegawai masih kurang, karena 

sejumlah sebagian besar responden memberi jawaban kurang cukup. Rata-

rata skor menunjukkan angka 2,54 ini berarti masa kerjanya masih rendah. 

Jika dilihat dari presentasi jawaban sebagian besar menyatakan cukup 

namun jika pertanyaan dilihat dari jumlah item yang dijawab responden 

sebagian besar menyatakan kurang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa 

belum seluruh pegawai memiliki pengalaman yang cukup dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi 
kemampuan dan keterampilan pegawai adalah pemahaman akan tugas 

pokoknya yang masih kurang, sehingga dalam bekerja sebagian pegawai 

tidak mengetahui atau memahami fungsi dan tugasnya. Contoh kasus yang 

banyak dijumpai adalah “timbulnya tumpang tindih dalam bekerja karena 

pegawai cenderung memilih pekerjaan yang mudah diselesaikan meskipun 

pekerjaan tersebut bukan merupakan bidang tugasnya pada unit kerja”. 

Tanggapan responden mengenai tingkat pemahaman pegawai terhadap 

tugasnya dikemukakan pada Tabel 21. 
 

Tabel 21. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pemahaman Terhadap 

Tugasnya 

  Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 21 menunjukkan pegawai pada 

Kantor Distrik Mimika Timur terhadap tugasnya masih kurang paham 

terhadap tugasnya, karena sebagian besar renponden yang memberi 

tanggapan kurang paham. Tingkat pemahaman pegawai terhadap tugasnya 

disebabkan karena sebagian pegawai memiliki masa kerja yang masih 

kurang, dan juga terhadap sosialisasi terhadap mekanisme kerja di unit kerja 

masing-masing belum dilakukan dengan baik. 

Dari penelitian yang diketahui bahwa rendahnya tingkat pemahaman 

pegawai terhadap tugasnya menyebabkan sebagian besar pegawai 

memerlukan bimbingan dari pegawai lain agar hasil kerjanya dapat sesuai 

dengan rencana. 

No KategoriJawaban Skor Frekuensi Nilai 
Skor 

rata-2 

Persentase 

(%) 

1 Paham 4 6 24 0.92 23.08 

2 Cukup paham 3 6 18 0.69 23.08 

3 Kurang paham 2 10 20 0.77 38.46 

4 Tidak paham 1 4 4 0.15 15.38 

J u m l a h 26 66 2.54 100 
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Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan perlu dioptimalkan pelaksanaannya, karena 

selain pendidikan formal, selain pelaksanaan diklat akan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

yang baik dan sesuai kebutuhan, akan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan cara pandang serta kesadaran pegawai terhadap 

pelaksanaan tugas dengan baik sehingga mendukung penyelenggaraan 

Pemerintah Kabupaten Timika. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka 

pelaksanaan diklat fungsional penting dilakukan karena merupakan diklat 

yang harus diikuti oleh pegawai yang telah dan akan menduduki jabatan 

fungsional. Dari pengamatan diketahui bahwa pelaksanaan diklat 

fungsional di Kabupaten Timika masih kurang dilakukan, sehingga 

mempengaruhi kompetensi pegawai berupa kemampuan dan kesanggupan 

pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan. Tanggapan responden tentang 

pelaksanaan diklat fungsional ditunjukkan pada Tabel 22. 
 

Tabel 22. Distribusi Responden Menurut Pelaksanaan Diklat Fungsional 

Pegawai. 

No Kategori Jawaban Skor Frekuensi Nilai 
rata-

rata 

Presentase 

(%) 

1 Dilakukan 4 5 20 0.77 19.23 

2 Cukup dilakukan 3 7 21 0.81 26.92 

3 Kurang dilakukan 2 10 20 0.77 38.46 

4 Tidak dilalakukan 1 4 4 015 15.38 

J u m l a h 26 65 2.50 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 

 

Tabel 22 menggambarkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan fungsional belum dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan. 

Contoh kongkrit yang dapat dikemukakan terhadap hal tersebut adalah 

“sebagian besar unit kerja pada Kantor Distrik Mimika Timur kurang 

mampu merealisasikan rencana yang sudah disusun pada setiap tahun 

anggaran”. Dari pengamatan diketahui bahwa di banding dengan 

kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai pelaksanaan diklat kepada 

pegawai belum dilaksanakan dengan baik, karena dari 26 orang pegawai 

baru sejumlah 18 orang pegawai yang yang telah mengikuti diklat 

fungsional. Kondisi menggambarkan bahwa pelaksanaan diklat fungsional 

seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Selain pelaksanaan diklat fungsional, 
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penyelenggaraan diklat teknis juga mempengaruhi kompetensi pegawai. 

Dari pengamatan diketahui bahwa pelaksanaan diklat teknis belum 

terselenggara dengan baik. Tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel 

23.  
 

Tabel 23. Distribusi Responden Menurut Pelaksanaan Diklat Teknis 

Kepada Pegawai 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Dilakukan 4 4 16 0.62 15.38 

2 
Cukup 

dilakukan 
3 8 24 0.92 30.77 

3 
Kurang 

dilakukan 
2 12 24 0.92 46.15 

4 
Tidak 

dilakukan 
1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 66 2.54 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 23 menunjukkan bahwa pelaksanaan 

diklat teknis belum diselenggarakan dengan baik pada Kantor Distrik 

Mimika Timur. Kurangnya pelaksanaan diklat teknis mempengaruhi kinerja 

pegawai yang karena secara umum kemampuan teknis sebagian pegawai 

masih kurang sehingga perlu diupayakan peningkatannya. Rendahnya 

kemampuan teknis pegawai dilihat dari sejumlah kasus, seperti: “terjadinya 

kekeliruan dalam proses penanganan suatu pekerjaan, sehingga perlu 

dilakukan revisi dan pengulangan sehingga mempengaruhi realisasi 

rencana”. 

Pola peningkatan kinerja pegawai yang juga dapat dilakukan melalui 

diklat adalah penyelenggaraan diklat kepemimpinan. Berdasarkan data 

sekunder yang sudah dikemukakan diketahui bahwa pelaksanaan diklat 

kepemimpinan sudah diselenggarakan dengan baik, khususnya kepada 

pimpinan yang sudah dan sementara disiapkan untuk mengisi jabatan 

struktural. Tanggapan responden mengenai pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan struktural atau kepemimpinan, dapat dilihat pada Tabel 24.  
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Tabel 24. Distribusi Responden Menenurut Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural. 

  Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan reponden pada Tabel 24 di memperlihatkan bahwa 

pelaksanaan dilkat kepemimpinan sudah dilaksanakan dengan baik 

kepada pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur. Rata-rata skor 

menunjukkan 3,54 ini berarti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

struktural pada Kantor Distrik Mimika Timur masih masuk pada 

klasifikasi yang baik. 

Dari pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan struktural sudah dilakukan sesuai kebutuhan, 

karena selain persyaratan yang harus dipenuhi bagi pegawai yang 

menduduki jabatan struktural tidak akan dapat diberikan atau menduduki 

jabatan struktural jika belum mengikuti diklat kepemimpinan. 

Berdasarkan uraian yang sudah dilakukan maka dari ketiga keempat 

upaya proses peningkatan kompetensi pegawai, maka tiga komponen 

belum dilaksanakan dengan baik, sedangkan diklat kepemimpinan sudah 

dilakukan dengan baik. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka pelaksanaan diklat pada pegawai 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur. Mengenai peningkatan kualitas pegawai melalui 

pelaksanaan diklat, tanggapan responden dikemukakan pada Tabel 25.  
 

Tabel 25. Distribusi Responden Menurut Peningkatan Kualitas Pegawai 

Melalui Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Dilaksanakan 4 20 80 3.08 76.92 

2 
Cukup 

dilaksanakan 
3 2 6 0.23 7.69 

3 
Kurang 

dilaksanakan 
2 2 4 0.15 7.69 

4 
Tidak 

dilaksanakan 
1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 92 3.54 100 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 
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 Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan reponden pada Tabel 25 menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional maupun teknis masih 

kurang mampu meningkatkan kualitas pegawai. Rata-rata skor menunjukan 

angka 2,58 yang berarti peningkatan kualitas pegawai melalui pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan masih rendah. Berdasarkan jawaban responden 

diindikasikan bahwa kualitas pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur 

sebelum dan sesudah melaksanakan diklat masih sama kualitasnya. 

Dari pengamatan diketahui bahwa pelaksanaan diklat kepada pegawai 

yang bertujuan untuk meningkatkan kulitas pegawai dan kualitas kerjanya 

masih belum memberi kontribusi yang diharapkan terhadap kemajuan dan 

pelaksanaan tugas pokok. Kondisi menunjukkan bahwa atasan langsung 

dari tiap unit kerja pada Kantor Distrik Mimika Timur seharusnya lebih 

meningkatkan faktor kualitas dalam pelaksanaan pegawai dan tidak hanya 

faktor kewajiban dan memperhitungkan karier semata-mata. 
 

Kinerja Pegawai 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kinerja pegawai 

pada Kantor Distrik Mimika Timur sebelum dan sesudah pegawai 

mengikuti diklat masih tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini 

juga dibuktikan dari rekapitulasi jawaban responden mengenai kinerja 

ditunjukkan pada Tabl 26.  
 

Tabel 26. Distribusi Responden Menurut Kinerja Pegawai Sebelum dan 

Sesuadah Mengikuti Diklat 

1 Meningkat 4 4 16 0.62 15.38 

2 
Cukup 

meningkat 
3 8 24 0.92 30.77 

3 
Kurang 

meningkat 
2 13 26 1.00 50.00 

4 
Tidak 

meningkat 
1 1 1 0.04 3.85 

J u m l a h 26 67 2.58 100 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Meningkat 4 6 24 0.92 23.08 

2 
Cukup 

meningkat 
3 4 12 0.46 15.38 
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 Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 26 menunjukkan bahwa kinerja 

pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat cenderung kurang 

meningkat, karena sejumlah 53,84% responden kurang menanggapi kurang 

meningkat dan hanya 23,08% yang menjawab meningkat. Rata-rata skor 

menunjukkan 2,54 yang berarti kinerja pegawai sebelum dan sesudah 

mengikuti diklat pada Kantor Distrik Mimika Timur masih rendah. 

Kinerja pegawai kurang meningkat disebabkan karena pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan masih kurang mampu meningkatkan 

kemampuan, pemahaman dan keterampilan pegawai dalam pelaksanaan 

tugas-tugas pokoknya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rekapitulasi jawaban responden 

terhadap kompetensi pegawai, dapat dilihat pada tabel Tabel 27.  

 

Tabel  27. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Kompetensi Pegawai 

No Aspek Yang Diamati Nilai 
Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Pendidikan formal 

Upaya peningkatan pendidikan 

Penempatan sesuai dengan tugas 

Ketepatan waktu penyelesaian tugas 

Masa kerja 

Pemahaman terhadap bidang tugasnya 

Pelaksanaan diklat fungsional 

Pelaksanaan diklat teknis 

Pelaksanaan diklat struktural 

Peningkatan kualitas pegawai 

Kinerja pegawai sebelum dan sesudah 

diklat 

64 

65 

70 

66 

66 

66 

65 

66 

92 

67 

66 

2.46 

2.50 

2.69 

2.54 

2.54 

2.54 

2.50 

2.54 

3.54 

2.58 

2.54 

 Rata-rata 68,45 2.63 

  Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

3 
Kurang 

meningkat 
2 14 28 1.08 53.85 

4 
Tidak 

meningkat 
1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 66 2.54 100 
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 Skor rata-rata pada Tabel 27 menunjukkan bahwa kompetensi pegawai 

pada Kantor Distrik Mimika Timur masih rendah (2.63). 
 

   Motivasi 

Salah satu bentuk dan upaya peningkatan kinerja pegawai pada Kantor 

Distrik Mimika Timur adalah pemberian motivasi kerja. Untuk mengetahui 

motivasi pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur, hasil 

pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut: 
 

   Prestasi 

Temuan penelitian menunjukkan sampai saat ini belum ada pegawai 

yang menunjukkan prestasi yang menonjol (tinggi) karena dalam 

pelaksanaan tugasnya hampir seluruh pegawai tidak bekerja dengan 

motivasi untuk meningkatkan prestasi, namun hanya melaksanakan tugas 

sebagai bentuk kewajiban. Untuk mengetahui prestasi kerja aparat 

perencana, tanggapan responden dikemukakan pada Tabel 28.   
 

Tabel 28. Distribusi Responden Menurut Tingkat Prestasi Kerja Pegawai 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-rata 

Presentase 

(%) 

1 Berprestasi 4 7 28 1.08 26.92 

2 
Cukup 

berprestasi 
3 3 9 0.35 11.54 

3 
Kurang 

berprestasi 
2 13 26 1.00 50.00 

4 
Tidak 

berprestasi 
1 3 3 0.12 11.54 

J u m l a h 26 66 2.54 100 

 Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 28 menunjukkan bahwa terhadap 

pernyataan prestasi kerja pegawai, sebagian besar responden memberi 

tanggapan “kurang berprestasi”. Jawaban responden di atas 

mengindikasikan bahwa prestasi bekerja yang ditunjukkan pegawai pada 

Kantor Distrik Mimika Timur cenderung masih rendah atau kurang yang 

menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai khususnya untuk 

meningkatkan prestasi kerjanya masih belum optimal. Dari wawancara 

diketahui bahwa jika dilihat dari prestasi kerja yang ditunjukkan oleh 

pegawai, diketahui bahwa motivasinya masih kurang untuk meningkatkan 
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prestasi kerjanya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor 

seperti: 

a. Belum ada aparat pegawai yang menunjukkan kemajuan yang lebih baik 

dibanding pegawai lainnya dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok. 

b. Belum ada pegawai yang mampu menunjukkan suatu inovasi bekerja 

yang diharapkan dapat memacu kemajuan Kantor Distrik Mimika Timur. 

c. Belum ada pegawai yang memperoleh penghargaan-penghargaan karena 

menunjukkan prestasi kerja yang baik. 
 

Ketiga faktor tersbut menunjukkn bahwa prestasi kerja aparat masih 

rendah karena kurang mampu menunjukkan prestasi yang baik. Untuk 

meningkatkan motivasi pegawai melalui peningkatan prestasi kerja, dapat 

dilakukan melaui pemberian kompensasi dalam bentuk insentif, karena jika 

insentif diberikn sesuai hak pegawai akan dapat berpengaruh pada prestasi 

pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, motivasi untuk 

meningkatkan prestasi pegawai dapat juga dilakukan melalui pemberian 

penghargaan kepada pegawai yang dapat berupa uang apabila prestasi 

kerjanya dinilai baik atau meningkat. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif walaupun 

diberikan namun belum optimal dalam arti masih kurang diperhatikan 

pemberiannya walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja di luar jam 

kerja yang telah di tentukan. Pemberian insentif yang belum dilakukan 

sebagaimana mestinya memberi pengaruh yang kurang baik. Khususnya 

terhadap upaya meningkatkan prestasi pegawai, yaitu: 

1) Minat pegawai menurun untuk menyelesaikan kewajiban (tugas 

pokoknya) di luar jam kerja walupun pekerjaan tersebut harus 

diselesaikan dengan segera. 

2) Pegawai bekerja kurang serius dan tidak terdorong untuk menciptakan 

efisiensi dan efektifitas karena menganggap pekerjaan yang dilakukan 

kurang sesuai dengan yang diterima. 

3) Volume pekerjaan yang dapat diselesaikan menurun. 
 

Pengaruh kurang baik terhadap prestasi menyangkut pemberian 

insentif, seharusnya menjadi perhatian dari pimpinan untuk 

mempertimbangkan pemberian insentif dengan baik. Pemberian insentif 

yang belum dilakukan karena: 

a. Pegawai yang bekerja di luar jam kerja biasanya tidak diketahui oleh 

pimpinan karena pegawai bersangkutan bekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaannya yang tidak diselesaikan pada jam kerja. 
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b. Pemberian insentif  baru diperhitungkan jika ada pekerjaan yang 

mendesak dan harus dilakukan sehingga pegawai yang bekerja di luar 

jam kerja merupakan tugas/perintah dari atasan langsung. 
 

Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan bahwa pemberian insentif 

belum mampu meningkatkan prestasi pegawai. Pemberian intensif yang 

masih kurang baik mempengaruhi tingkat kesejahteraan pegawai di 

Pemerintah Kabupaten Timika cenderung masih rendah sehingga pekerjaan 

yang seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu tidak dapat direalisir sesuai 

rencana, sehingga mempengaruhi peningkatan prestasi kerja pegawai. 
 

Disiplin 

Disiplin dalam diri pegawai yang baik akan dapat mewujudkan 

kemampuannya dalam bekerja dan mampu meningkatkan kinerjanya sesuai 

harapan. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan kedisiplinan pegawai 

masih rendah, yang dapat dilihat dari sejumlah kasus, seperti: “pegawai 

tidak memenuhi jam kerja, pulang sebelum waktunya, tidak bekerja tanpa 

alasan yang jelas, dan lain-lain”. Kasus-kasus ini merupakan kedisiplinan 

pegawai terhadap pelaksanaan tugas pokoknya cenderung rendah. 

Penelitian yang dilakukan diketahui bahwa meskipun ada upaya yang 

dilakukan, namun terlihat belum optimal, sehingga kedisiplinan pegawai 

belum meningkat. Tanggapan responden mengenai kedisiplinan pegawai 

dapat dilihat pada Tabel 29. 
 

Tabel 29. Distribusi Responden Menurut Tingkat Kedisiplinan Pegawai 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Disiplin 4 7 28 1.08 26.92 

2 
Cukup 

disiplin 
3 4 12 0.46 15.38 

3 
Kurang 

disiplin 
2 12 24 0.92 46.15 

4 Tidak disiplin 1 3 3 0.12 11.54 

J u m l a h 26 67 2.58 100 

 Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 29 menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan tugasnya, pegawai masih kurang menunjukkan sikap disiplin. 

Skor rata-rata menunjukkan masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai 

(2,58). Dari pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa timbulnya 



 

211 

pelanggaran disiplin yang dilakukan khususnya pelanggaran disiplin 

ringan, seperti terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, dan tidak 

masuk kerja tanpa pemberitahuan, dan lain-lain. Pelanggaran disiplin 

tersebut terjadi dan dilakukan setiap hari oleh pegawai sehingga 

menunjukkan tingkat disiplin pegawai masih rendah. 

Dari pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa timbulnya 

pelanggaran disiplin oleh pegawai disebabkan karena pelaksanaan 

pengawasan atasan langsung pada unit kerjanya masing-masing masih 

kurang baik sehingga secara berulang-ulang pegawai melakukan 

pelanggaran yang sama tanpa ada perhatian dan tindak lanjut oleh atasan 

langsungnya. Untuk meningkatkan disiplin pegawai, pemberian sanksi 

kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin mutlak diperlukan, 

karena jika pegawai yang melanggar disiplin tidak diberi sanksi sesuai 

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya akan menjadi contoh yang 

kurang baik bagi pegawai lain karena menganggap meskipun tidak disiplin 

dalam menjalankan tugas tidak akan diberi sanksi. 

Temuan penelitian diketahui bahwa pemberian sanksi kepada pegawai 

yang melanggar disiplin meskipun sudah dilakukan namun belum 

dioptimalkan. Tanggapan responden mengenai hal tersebut, dapat dilihat 

pada Tabel 30.   
 

Tabel 30. Distribusi Responden Menurut Pemberian Sanksi Kepada 

Pegawai Yang Melanggar Disiplin. 

 Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 30 menunjukkan bahwa pelanggaran 

disiplin meskipun sudah diberikan sanksi namun belum optimal karena 

sebagian besar responden yang memberi tanggapan kurang diberi sanksi. 

Jawaban responden di atas mengindikasikan bahwa belum semua pegawai 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Sanksi 4 5 20 077 19.23 

2 
Cukup 

sanksi 
3 8 18 0.69 23.08 

3 
Kurang 

sanksi 
2 11 22 0.85 42.31 

4 Tidak sanksi 1 4 4 0.15 15.38 

J u m l a h 26 64 2.46 100 
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yang melanggar disiplin diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran disiplin 

yang dilakukan. Wawancara dengan informan diketahui bahwa selama ini 

ada kecenderungan atasan langsung kurang tegas dalam menindaklanjuti 

pelanggran-pelanggran disiplin yang dibuat oleh pegawai, khususnya 

pelanggran disiplin ringan,  seperti kurang mematuhi jam kerja, 

meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan yang jelas, tidak mengikuti 

apel/upacara, dan lain-lain. Hal ini pada dasarnya berdampak kurang baik 

terhadap pegawai lain karena dapat menjadi contoh untuk melaksanakan 

pelanggaran disiplin. Temuan penelitian mendukung pernyataan pegawai 

di atas, karena pelanggaran disiplin ringan cenderung meningkat jumlahnya 

dari tahun ke tahun. Meskipun demikian untuk pelanggaran yang 

dikategorikan sedang maupun berat tetap ditindaklanjuti oleh atasan 

langsung. 

Menjadi kendala terhadap pemberian sanksi kepada pegawai yang 

melanggar disiplin adalah pemberian sanksi yang mencerminkan pilih 

kasih. Wawancara dengan informan diketahui bahwa meskipun telah 

diupayakan untuk menerapkan sanksi kepada pegawai yang melanggar 

disiplin tanpa pilih kasih, namun hal tersebut mampu mewujudkan dengan 

baik karena dalam beberapa tindakan yang dilakukan masih tersirat adanya 

tindakan pilih kasih, yang nampak dari: 

a. Tidak semua jenis pelanggaran langsung diberikan sanksi sesuai 

pelanggaran yang dilakukan. 

b. Sanksi diberikan namun nampak jelas tidak sesuai dengan pelanggaran 

disiplin oleh pegawai. 

c. Adanya pegawai yang melanggar disiplin namun tidak ditindaklanjuti 

atasan langsung. 

Dengan demikian penjatuhan sanksi kepada pegawai yang melanggar 

disiplin harus diberikan konsekuen dan sesuai dengan peraturan disiplin 

yang berlaku. Berdasarkan pengamatan nampak pemberian sanksi kepada 

pegawai berpengaruh terhadap kedisiplinan pegawai. Tanggapan 

responden mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada Tabel 31.   
 

Tabel 31. Distribusi Responden Menurut Pengaruh Penjatuhan Sanksi 

Terhadap Kedisiplinan Pegawai 

No Kategori Jawaban Skor Frekuensi Nilai 
Skor Rata-

2 
(%) 

1 Berpengaruh 4 16 64 2.46 61.54 
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Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

penjatuhan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Nilai skor rata-rata yang dihasilkan 

yaitu 3.50 mengindikasikan bahwa pemberian sanksi sangat mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan pegawai. Dengan memberikan sanksi kepada pegawai 

yang melanggar disiplin sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan maka selain 

akan menjadi media pembelajaran bagi pegawai lain, juga dapat menjadi 

peningkatan yang baik terhadap bersangkutan untuk tidak mengulangi 

pelanggaran yang akan merugikan diri pegawai sendiri, dan dampaknya 

juga akan dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan khususnya terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. 
 

Tanggung Jawab 

Motivasi pegawai dapat juga dilihat dari pertanggungjawabannya 

dalam pelaksanaan tugas. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa 

tanggung jawab pegawai masih kurang baik terhadap pelaksanaan tugas 

pokoknya. Tanggapan responden terhadap tanggungjawab pegawai dapat 

dilihat pada Tabel 32.   
 

Tabel 32. Distribusi Responden Menurut Tanggungjawab Pegawai Dalam 

Pelaksanaan Tugas 

Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

2 
Cukup 

berpengaruh 
3 8 24 0.92 30.77 

3 
Kurang 

berpengaruh 
2 1 2 0.08 3.85 

4 
Tidak 

berpengaruh 
1 1 1 0.04 3.85 

J u m l a h 26 91 3.50 100 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Baik 4 7 28 1.08 26.92 

2 Cukup baik 3 4 12 0.46 15.38 

3 Kurang baik 2 12 24 0.92 46.15 

4 Tidak baik 1 3 3 0.12 11.54 

J u m l a h 26 67 2.58 100 
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Tanggapan responden pada Tabel 32 memperlihatkan bahwa terhadap 

pernyataan tanggung jawab pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur 

sebagian responden memberi tanggapan yang kurang baik. Jawaban 

responden di atas mengindikasikan bahwa tanggung jawab pegawai dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya perlu lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan 

jawaban responden di atas menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai 

masih rendah karena apabila seorang termotivasi dalam bekerja, salah satu 

faktor yang dapat dijadiakan ukuran adalah tingginya tanggung jawab 

terhadap tugas dan pekerjaannya. 
Selain kedua faktor di atas, maka motivasi kerja pegawai juga dapat 

dilihat dari pelaksanaan pekerjaan pegawai. Apabila pelaksanaan pekerjaan 

tidak sesuai dengan rencana atau sering menunda-nunda pekerjaan maka 

dapat dikatakan motivasi kerja pegawai masih kurang atau rendah. 

Tanggapan responden mengenai pekerjaan aparat perencana dapat dilihat 

pada Tabel 33.   
 

Tabel 33. Distribusi Responden Menurut Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tabel 33 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberi 

pernyataan bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai masih kurang tepat 

waktu. Jawaban responden pada tabel di atas mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai masih kurang baik dan tidak tepat 

waktu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dari wawancara 

diketahui bahwa pelaksanaan pegawai masih kurang optimal karena 

sebagian besar tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan 

sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan karena rendahnya motivasi 

aparat perencana untuk dapat meyelesaikan semua tugas-tugas pokoknya 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Tepat waktu 4 2 8 0.31 7.69 

2 
Cukup tepat 

waktu 
3 10 30 1.15 38.46 

3 
Kurang tepat 

waktu 
2 12 24 0.92 46.15 

4 
Tidak tepat 

waktu 
1 2 2 0.08 7.69 

J u m l a h 26 64 2.46 100 
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dengan baik sehingga menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya sudah 

dirampungkan sesuai jadwal. 

Berdasarkan uraian yang sudah dilakukan, maka rekapitulasi jawaban 

responden terhadap motivasi pegawai dikemukakan pada Tabel 34.  
 

Tabel 34. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Motivasi Pegawai 

No Aspek Yang Diamati Nilai Skor rata-rata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tingkat prestasi kerja 

Tingkat  kedisiplinan pegawai 

Pemberian sanksi 

Pengaruh penjatuhan sanksi 

Tanggung jawab pegawai 

Pelaksanaan pekerjaan 

66 

67 

64 

91 

67 

64 

2.54 

2.58 

2.46 

3.50 

2.58 

2.46 

 Rata-rata 69.83 2.69 

Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Sumber Daya Perkantoran 

Seperti yang telah dikemukakan pada awal bab IV ini bahwa Kantor 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika memiliki beberapa sumber daya 

perkantoran yang potensial dalam mendukung kinerja pegawai. Keadaan 

fisik Kantor Distrik Mimika Timur terdiri dari bangunan berlantai satu 

dengan jumlah ruangan sebanyak 15 buah. Kelima belas ruangan yang 

dibagi atas beberapa fungsi meliputi 13 ruang kerja, satu ruang tamu, satu 

ruang rapat. Fungsi masing-masing ruang diperuntukan bagi: 1 Ruangan 

Sekretaris Distrik, 3 Ruangan Asisten, Ruangan Kabag. 

Peralatan kerja yang tersedia pada Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Timika saat ini terdiri dari peralatan administratif dan peralatan 

kerja operasional untuk mendukung kinerja pegawai. Peralatan kerja 

administratif meliputi: 5 unit komputer, 3 mesin ketik, 51 meja, 51 kursi, 15 

lemari dan  3 unit Air Conditioner (AC). Sedangkan peralatan kerja 

operasional yang ada meliputi kendaraan dinas (roda 2 dan roda 4). 

Tanggapan responden mengenai sumber daya perkantoran yang 

terdapat pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika dapat dilihat 

pada Tabel 35.  
 

Tabel 35. Ditribusi Responden Menurut Sumber Daya Perkantoran 

No 
Kategori 

Jawaban 
Skor Frekuensi Nilai 

Skor 

Rata-2 

Presentase 

(%) 

1 Baik 4 8 32 1.23 30.77 
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2 Cukup baik 3 8 24 0.92 30.77 

3 Kurang baik 2 6 12 0.46 23.08 

4 Tidak baik 1 4 4 0.15 15.38 

J u m l a h 26 72 2.77 100 

Sumber : Hasil Olahan data Primer, Tahun 2019. 
 

Tanggapan responden pada Tabel 35 menunjukkan bahwa sumber daya 

perkantoran pada Kantor Distrik Mimika Timur sudah cukup baik. Skor 

rata-rata menunjukkan angka 2.77 yang berarti bahwa sumbr daya 

perkantoran pada Kantor Distrik Mimika Timur berada pada tingkat sedang. 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut : 

Salah satu faktor yang dapat mengukur tinggi rendahnya kinerja adalah 

faktor produktivitas kerja pegawai. Produktivitas kerja pegawai adalah 

merupakan perwujudan kemampuan pegawai dalam hal kemampuan 

pegawai untuk mewujudkan realisasi rencana kerja dengan baik dan efektif, 

serta kemampuan pegawai dalam mewujudkan pencapaian program 

kegiatan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 

realisasi rencana kerja pegawai dalam penyelenggaraan tugas pokok belum 

dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor, seperti: 

a. Rencana-rencana kerja di unit kerja yang sudah disusun pada setiap 

akhir tahun anggaran tidak dapat direalisasikan dengan baik. 

Salah satu faktor yang mengindikasi produktivitas kerja pegawai yang 

masih rendah dalam pelayanan pemerintahan dan pelayanan pegawai 

adalah rencana-rencana yang disusun dalam di unit kerja belum 

sepenuhnya mampu mewujudkan dengan baik. Berdasarkan hasil 

penelitian dan wawancara diketahui rencana kerja yang disusun pada 

Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika untuk setiap periode 

anggaran dalam beberapa tahun terakhir belum mampu direalisasikan 

dengan baik sesuai rencana. Untuk tahun 2019 rencana kerja yang 

diharapkan dapat direalisasikan antara 90 sampai dengan 95 persen ternyata 

yang dapat direalisasikan hanya 80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kemampuan pegawai masih rendah sehingga kontribusinya terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang 

berkualitas sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan-tujuan 

organisasi. (Koswara, 2001:266-267) menyatakan bahwa: 

 “Kemampuan profesional para pegawai yang termasuk kepada unsur staf 

dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah ini sangat diperlukan agar 
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manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya yang 

cukup, tetapi juga kualitas para pegawai yang harus diukur dengan 

melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, 

jenjang kepangkatan dan status kepegawaian”. 

b. Karakteristik pegawai yang belum sepenuhnya memiliki 

tanggungjawab yang baik dalam pelaksanaan tugas pokoknya, 

sehingga dalam memikul beban tugas dan tanggungjawabnya tidak 

sepenuhnya menunjukkan karakteristik pribadi yang diharapkan 

dapat mendukung peningkatan produktivitas kerja, khususnya 

terhadap: 

1. Rendahnya motivasi sehingga perilakunya kurang menampakan 

kebutuhan atau pola pemikiran dasar yang mendorong, mengalahkan 

dan menentukan keinginan pegawai untuk menghasilkan dan 

menyelesaikan pekerjaan yang  baik dan tepat waktu. 

2. Kurang baiknya perangai pegawai sehingga ada kecenderungan 

pegawai bersikap atau menanggapi dengan pekerjaan dengan acuh tak 

acuh. 

3. Konsepsi diri pegawai yang tidak jelas sehingga sikap atau nilai yang 

diukur dengan perilaku kesehariannya tidak sesuai karakter seorang 

pegawai. 

4. Penguasaan masalah yang kurang atau rendah, adalah fakta atau 

kenyataan yang dilihat pada hampir seluruh pegawai yang ada. 

5. Keterampilan kognitif dan keterampilan perilaku yang tidak efektif 

sehingga menimbulkan adanya ketidakdisiplinan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Hasil pemaparan dan pendapat responden di atas, maka dapat 

diketahui bahwa salah satu penyebab tinggi rendahnya kinerja pegawai 

pada Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika adalah karena rendahnya 

produktivitas kerja pegawai. Menurut (The Liang Gie, 1998:108) bahwa: 

“Produktivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau 

seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang 

dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan 

akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”. 

Rendahnya produktivitas kerja pegawai nampak dari unsur-unsur 

produktivitas yang tidak terpenuhi dengan baik, seperti: 
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a) Jumlah output (hasil kerja) meningkat dengan menggunakan sumber 

daya yang sama. 

b) Jumlah output (hasil kerja) yang sama atau meningkat dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. 

c) Jumlah output (hasil kerja) jauh lebih besar diperoleh dengan 

pertambahan sumber daya yang relatif kecil. 

         Selain produktivitas kerja yang dapat menentukan tinggi rendahnya 

kinerja pegawai, maka faktor responsivitas juga akan dapat menyebabkan 

kinerja pegawai tinggi atau rendah. Menurut (Dwiyanto, 2003:46) bahwa: 

“Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

pegawai dan meyusun agenda sesuai dengan kebutuhan pegawai”. Ini 

berarti bahwa untuk mewujudkan responsivitas yang baik pada Kantor 

Distrik Mimika Timur harus memperhatikan apakah hasil yang dicapai 

pegawai sudah sesuai standar kerja yang diharapkan dan apakah pegawai 

mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. 

          Berdasarkan hasil angket yang telah diperoleh sebelumnya nampak 

bahwa responsivitas pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur belum 

optimal, karena kemampuan organisasi belum sepenuhnya mampu untuk 

menghasilkan pekerjaan yang sesuai standar dan kurang mampu 

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sehingga tidak berhasil menggali 

potensi dan keinginan pegawai maupun pegawai di dalam pelaksanaan 

tugas pokoknya untuk mendukung proses pembangunan di Kabupaten 

Timika. Menurut oleh Weber (dalam Sadarmayanti, 2000:19) adalah: 

“Responsivitas adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah 

para pimpinannya dan tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi 

mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka 

praktek-praktek dari fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktek 

mereka”. 

Upaya mewujudkan responsivitas dalam organisasi senantiasa 

dikaitkan dengan pencapaian tujuan dari organisasi, karena tujuan 

organisasi Negara merupakan segi yang paling penting dari aktivitas 

organisasi sehingga apapun yang dilaksanakan senantiasa beraplikasi ke 

arah pencapaian tujuan. Dengan demikian, responsivitas yang 

dinampakan oleh pegawai maupun organisasi Kantor Distrik Mimika 

Timur belum seperti yang dihadapi karena dipandang dari ukuran-ukuran 

kuantitatif seperti perwujudan efisiensi kerja, maupun ukuran kuantitatif 

belum sepenuhnya mampu dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil kerja 
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belum tepat waktu dan kualitas kerja aparat belum seperti yang 

diharapakan. 

Dengan demikian responsivitas adalah gambaran kondisi pegawai dan 

organisasi yang mencakup semua bidang kegiatan dan kemampuan 

individu di dalam sebuah organisasi, dalam proses pencapaian tujuan 

organisasi dikaitkan dengan kemampuannya untuk memenuhi keinginan 

kebutuhan-kebutuhan pegawai. Dalam proses pelaksanaan tugas pokok 

pada Kantor Distrik Mimika Timur, kondisi ini belum benar-benar mampu 

diwujudkan dengan baik dan efektif, sehingga nampak bahwa penyusunan 

agenda yang menjadi tujuan utama dari pekerjaan belum dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien karena penyelesian pekerjaan belum 

tepat waktu dan pekerjaan yang dihasilkan kurang menunjukkan kualitas 

yang diharapkan. Kondisi ini didukung oleh pendapat (Sudarmayanti, 

2000:16) megungkapkan bahwa: “Organisasi akan lebih mampu mencapai 

tujuannya apabila kekuatan sumber daya yang dimiliki organisasi melebihi 

kelemahan organisasi. Ketangguhan organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang ditentukan oleh responsivitas organisasi dalam 

berinteraksi dengan lingkungan maupun satuan kerja dalam organisasi 

itu”. 

       Berdasarkan pendapat responden seperti yang sudah dikemukakan 

terlihat bahwa faktor-faktor responsivitas yang hendak diwujudkan dalam 

rangka kerja Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika belum dapat 

diwujudkan dengan baik, sehingga perlu penilaian yang lebih terhadap 

hasil-hasil pekerjaan pegawai sehingga untuk waktu selanjutnya dapat 

disusun agenda-agenda kegiatan untuk menggali dan memenuhi 

kebutuhan pegawai maupun pegawai. 

Menurut (Dwiyanto, 2002) bahwa: “Responsibilitas adalah 

pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan 

organisasi, oleh karena itu di dalam membicarakan responsibilitas harus di 

titik beratkan pada faktor mekanisme kerja dan administratif.  Hasil 

penelitian dan pendapat responden seperti yang sudah dikemukakan 

terungkap bahwa responsibilitas pegawai dalam pelaksanaan kebijakan 

organisasi nampak belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah 

faktor, seperti: 

a. Mekanisme kerja yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga 

nampak sering terjadi tumpang tindih dalam proses penyelesaian 

pekerjaan di unit kerja. Kondisi ini berdampak pada lambatnya 

penyelesaian pekerjaan, karena kebijakan-kebijakan yang disusun 
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menyangkut mekanisme dan prosedur kerja tidak mampu 

diimplementasikan dengan baik dan efektif. 

b. Pegawai kurang pemahamannya terhadap tugas pokok masing-masing. 

Dari pengamatan diketahui bahwa faktor rendahnya pegawai terhadap 

tugas pokoknya adalah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

responsibilitas pegawai karena pegawai tidak mampu meyelesaikan dan 

mengimplementasi mekanisme kerja dengan benar. 
 

Menurut (Soejadi, 2001:59) bahwa: “Mekanisme atau prosedur kerja 

adalah rangkaian dari suatu tata kerja berurut, tahap demi tahap serta jelas 

menunjukan jalan atau arus (flow) yang harus di tempuh darimana 

pekerjaan berasal dalam rangka penyelesaian suatu bidang 

pekerjaan/tugas”. 

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa sebuah kegiatan dengan 

menggunakan mekanisme/prosedur, merupakan suatu yang sistematis, 

teratur dan mempunyai pola tertentu, dan pelaksanaannya. Dengan 

demikian, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan 

sebagaimana yang telah diterapkan sehingga apa yang diharapkan dapat 

dicapai. 

Salah satu kelemahan yang dijumpai sehubungan perwujudan 

responsibilitas pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Timika adalah karena pada prosedur kerja yang dilaksanakan kurang efektif 

karena kurang mengikuti aturan-aturan dan kebijakan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Selain mekanisme dan prosedur kerja yang belum 

mampu diwujudkan dengan baik, sehubungan dengan responsibilitas 

pegawai kelemahan yang juga dilihat adalah bahwa proses administrasi 

yang belangsung belum efektif, dalam arti kerja sama antar aparat dalam 

penyelenggaraan tugas pokok masing-masing belum dapat diwujudkan 

dengan baik. (Siagian, 2005:50) mengemukakan, bahwa: “Administrasi 

adalah merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan, 

yang telah diambil dan diselenggarakan oleh kedua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.  

Dengan demikian suatu penerapan administrasi yang baik harus 

memenuhi sejumlah unsur, seperti: 

a. Suatu proses, dimana proses tersebut dilakukan oleh orang atau individu. 

a. Ada keputusan-keputusan yang diambil dan ditetapkan. 

b. Ada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam proses yang 

berlangsung. 
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c. Ada tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan oleh seluruh anggota 

organisasi. 
 

Mengacu pada hal tersebut di atas, maka pada penyelenggaraan tugas 

pokok Kantor Distrik Mimika Timur, telah memenuhi sebagian unsur yang 

sudah dikemukakan, namun kelemahan yang nampak terletak pada proses 

kerja yang belum berlangsung dengan baik, karena ada keputusan-

keputusan yang sudah diambil dan ditetapkan tidak dapat dijalankan sesuai 

mekanisme dan prosedurnya. 

Menurut (Siagian, 2005:64) mengemukakan bahwa: “Administrasi 

diidentifikasikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang 

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

 Pengertian ini menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan 

administrasi pelaksanaan tugas pokok pada Kantor Distrik Mimika Timur 

harus cukup: 

a. Proses. 

b. Dua orang atau lebih.  

c. Kerjasama yang bersifat rasional. 

d. Tujuan yang hendak dicapai. 
 

Administrasi adalah kunci pelaksanaan tugas pokok pada Kantor 

Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika. Sejarah pertumbuhan dan 

perkembangan administrasi pada hakikatnya timbul bersama-sama dengan 

timbulnya perbedaan manusia, saat manusia telah mengembangkan cipta, 

karsa dan rasa. Pengembangan cipta, karsa dan rasa ini memungkinkan 

manusia harus bekerja sama dan bekerja sama ini merupakan unsur utama 

dalam administrasi. Oleh karena kurang baiknya proses pelaksanaan 

administrasi pada Kantor Distrik Mimika Timur akan berdampak kurang 

efektifnya pelaksanaan tugas pokok. 

Dalam beberapa literatur, nampak bahwa pengertian administrasi 

dibedakan atas 3 pengertian pokok, yaitu: 

1) Administrasi diartikan sebagai kegiatan ketata-usahaan yang meliputi 

pengolahan penciptaan informasi ke dalam warkat-warkat tertentu, 

pengadaan pengiriman, dan penyimpanan informasi yang telah dijadikan 

warkat tersebut. 

2) Administrasi diartikan sebagai proses yang dilakukan sekelompok orang 

yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. 



 

222 

3) Administrasi diartikan sebagai administrasi Negara atau perusahaan. 

(Siagian, 2005:64). 
 

Dengan demikian administrasi adalah fungsi  yang harus ada pada 

Kantor Distrik Mimika Timur. Sebagai suatu fungsi, adaministrasi adalah 

apa yang harus dijalankan oleh setiap pegawai yang bertugas dan 

berkewajiban memimpin atau mengepalai satu unit kerja, sehingga harus 

dapat dipahami bahwa administrasi yang harus dijalankan oleh pemimpin  

merupakan suatu fungsi yang sangat kompleks, walaupun hanya 

merupakan fungsi bantuan. 

Untuk berhasilnya pelaksanaan administrasi pada Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Timika pelaksanaannya harus menitik beratkan 

pada kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif melalui 

pengaturan tugas bawahan, memajukan dan melengkapi usaha kerja sama 

pada sekelompok orang yang sengaja berkumpul untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian administrasi di atas, 

adalah: 

(1) Administrasi merupakan proses pelaksanaan kerjasama. 

(2) Administrasi tersebut didukung oleh sekelompok orang yang bekerja 

secara bersama-sama. 

(3) Administrasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. 
 

 Unsur yang dimaksud tersebut di atas meskipun sudah memenuhi 

syarat namun belum mampu diperankan secara optimal oleh pegawai 

sehingga lemahnya responsibilitas pegawai juga disebabkan karena proses 

administrasi belum mampu dilaksanakan secara optimal. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas 

manajerial pada tiap tingkatan pada Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Timika yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap 

bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung 

jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah 

yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable 

activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable 

activities). Kegiatan-kegiatan yang terkendali yang merupakan kegiatan-

kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan okeh seseorang atau suatu 

pihak, sehingga kegiatan tersebut adalah benar-benar merupakan kegiatan 

yang direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang 

berkewenangan. 
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 Berdasarkan pengamatan dan observasi serta hasil angket yang 

diedarkan diketahui bahwa akuntabilitas pegawai cenderung rendah, 

karena kurangnya pertanggungjawaban pegawai dalam pelaksanaan tugas 

pokoknya. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan unit 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. 

 Faktor utama dalam kajian akuntabilitas pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur dalam hal ini adalah faktor pertanggungjawaban baik kepada 

organisasi maupun kepada publik yang mampu dilaksanakan dengan baik. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik 

yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang 

pertanggung jawaban fiskal, manajerial dan program. 

 Kurang baiknya akuntabilitas pegawai pada Kantor Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Timika disebabkan oleh pelaksanaan kontrol khususnya 

terhadap pejabat yang dipercayakan mengelola sumber daya, menyangkut 

kontrol dana, manajerial dan program yang belum mampu berperan secara 

optimal, padahal sebagai salah satu bagian yang memiliki peran penting, 

dalam mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, sangat 

dituntut adanya akuntabilitas dari semua unsur dan aparat Negara dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya. Hal ini terungkap dari konsep akuntabilitas 

oleh (Kepala Lembaga Administrasi Negara, 2000:3) megemukakan bahwa: 

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung 

jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja seseorang/badan 

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban” 

Dengan demikian, akuntabilitas dapat diinterpresentasikan sebagai konsep 

yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup 

baik perilaku yang bersifat pribadi dan disebut dengan akuntabilitas 

spiritual maupun perilaku yang bersifat eksternal lingkungan dan orang 

sekeliling. 

Aspek tingkah laku yang sudah dikemukakan di atas belum sepenuhnya 

mampu memberi gambaran terhadap tingginya akuntabilitas yang 

diperlihatkan dalam bekerja, karena dari penelitian yang dilaksanakan 

sangat jarang dilakukan pertanggungjawaban terhadap hasil-hasil yang 

sudah dicapai organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal ini 
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menyebabkan Kantor Distrik Mimika Timur jika dilihat dari segi 

akuntabilitas baik akuntabilitas eksternal maupun akuntabilitas eksternal 

belum menunjukkan suatu efektivitas yang diharapkan mampu mendukung  

penyelenggaraan tugas pokok. 

Menurut (Saleh dan Iqbal, 1995:89) mengemukakan bahwa: 

“Akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan 

manusia yang meliputi: akuntabilitas intern seorang, dan eksteren seorang”. 

Jika dilihat dari sisi intern, maka akuntabilitas merupakan pertanggung 

jawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas intern adalah 

merupakan akuntabilitas pribadi yang mengenai semua yang dijalankan 

yang hanya diketahui oleh diri pribadinya sehingga akuntabilitas intern sulit 

untuk dilakukan karena tidak adanya ukuran jelas dan diterima oleh semua 

orang serta tidak ada yang dapat melakukan cek evaluasi maupun monitor 

sejak proses sampai pertanggung jawabannya. 

 Akuntabilitas eksteren seorang adalah akuntabilitas kepada 

lingkungannya baik lingkungan formal (atasan bawahan) maupun 

lingkungan pegawai. Kegagalan seorang memenuhi akuntabilitas ekstern 

mencakup pemborosan waktu, pemborosan sumber daya, dan sumber-

sumber daya pemerintah yang lain, kewenagan dan kepercayaan pegawai 

kepada pemerintah. Oleh karena itu akuntabilitas eksteren lebih mudah 

diukur karena norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. 

Dengan kata lain, kontrol dan penilaian eksternal sudah ada dalam 

mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja. Seorang 

atasan akan memantau pekerjaan bawahannya serta memberikan teguran 

apabila terjadi penyimpangan. Rekan kerja akan saling meningkatkan dalam 

pencapaian akuntabilitas masing-masing. 

 Hal ini akan dapat diwujudkan sebab ada saling ketergantungan di 

antara mereka. Pegawai akan berusaha lebih lantang apabila pelayanan yang 

diterima dari birokrasi seperti yang diharapkan. Dalam perkembangannya, 

akuntabilitas eksteren lebih dikembangkan sehingga para ahli memberi 

pembagian terhadap akuntabilitas eksternal secara berlainan. Menurut 

(Samuel Paul, 1992:28) ada tiga jenis akuntabilitas eksternal, yaitu: 

a. Democratic accountability. 

b. Profesional accountability. 

c. Legal accountability. 
 

Democratic akuntability (akuntabilitas demokrasi) merupakan gabungan 

antara political dan administrasi accountability. Pemerintah Accountable atau 
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mempetanggungjawabkan kerja dan semua kegiatannya kepada semua 

pemimpin politik yang telah memiliki mereka. Sedangkan dalam profesional 

accountability (akuntabilitas profesional) para pakar, profesional dan 

teknorat melaksanakan tugas-tuganya dengan dilandasi oleh norma-norma 

dan standar profesinya. Mereka dapat diperkenankan untuk menentukan 

publik interest sesuai norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan 

kepentingan pegawai. Dengan akuntabilitas ini maka petugas-petugas 

pelayanan publik dapat dituntut di pengadilan apabila mereka gagal 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai. 

Melaksanakan pelayanan seadanya kepada pegawai akan ditunjukan oleh 

laporan akuntabilitas legal. 

         Sedangkan untuk mengimplementasikan akuntabilitas agar menjadi 

suatu sistem yang efektif, perlu memerlukan beberapa langkah penting. 

(Lembaga administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, 2000:37) mengemukakan sejumlah langkah yang dimaksud, 

sebagai berikut: 

a. Pernyataan yang jelas  mengenai jujuan dan sasaran dari kebijakan dan 

program 

Sistem akuntabilitas menekankan pada pungutan hasil yang akan 

membantu memikirkan hal-hal yang sebenarnya diinginkan oleh 

pemimpin politik dan membuat kebijakan pada saat mereka memutuskan 

untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi pegawai. Dengan kata 

lain, tujuan dari suatu program harus dijelaskan agar sistem akuntabilitas 

adalah mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara konsisten. 

Pada dasarnya tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, 

tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang direalistis dan dapat 

diukur. 

b. Pola Pengukuran Tujuan 

Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasikan perlu ditetapkan 

suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan 

hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun 

suatu sistem akuntabilitas. Ada kalanya pengukuran indikator tidak tepat 

dengan pola yang dilaksanakan. Apabila hal ini terjadi perlu segera 

dilakukan revisi terhadap indikator lain yang lebih tepat.  

Memilih suatu indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan 

pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program, membutuhkan cara-

cara dan metode tertentu, agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Karena pemilihan indikator sering 
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sedikit kontroversial, harus ditentukan kerja siapa yang dimonitor dalam 

mengembangkan sistem akuntabilitas. Ini berarti dalam penetapan 

indikator harus dilibatkan pihak yang akan dilaksanakan program. 

c. Pengakomodasian Sistem insentif 

Suatu sistem insentif perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Di 

dalam pengumpulan data mengenai hasil, sistem akuntabilitas akan 

menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manejer 

program, dan mungkin pegawai yang dilayani. Suatu sistem insentif 

diharapkan akan merubah perilaku petugas dalam pelayanan publik. 

Penerapan sistem insentif harus dilakukan secara hati-hati, karena ada 

kalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan 

dengan yang direncanakan. 

d. Laporan Dan Penggunaan Dana 

Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang 

cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan bergerak kecuali 

dirancang dengan hati-hati dalam arti informasi yang disajikan benar-

benar berguna bagi para pemimpin, pembuat keputusan, menejer-

menejer program, dan pegawai. Bentuk dan isi laporan harus harus 

dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga laporan yang berbeda dibuat 

untuk pemakai yang berbeda pula dapat benar-benar tepat. Ini 

merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu akuntabilitas. 

Laporan untuk para pemimpin harus mengikhtisarkan informasi-

informasi kebijakan, menyajikan secara grafis jika menginginkan dan 

harus menunjukkan arah kemajuan dan kesulitan yang dihadapi. 

Laporan ini biasa dibuat menurut tujuan dari kebijakan sesuai dengan 

pernyataan tujuan yang telah dikaji sebelumnya oleh para pemimpin. 

      Para pembuat kebijakan, laporan harus mencakup lebih rinci 

karakteristik publik yang dilayani, beberapa pengukuran proses dan 

memasukan ikhtisar informasi dan program. Untuk manejer program, 

laporan harus termasuk dalam sistem informasi manejer regular dan 

memasukkan lebih banyak data proses dan terfokus pada data mengenai 

hasil, dan juga operasional program. Berdasarkan penelitian, maka baik 

akuntabilitas intern maupun akuntabilitas eksternal sepenuhnya belum 

mampu dilaksanakan oleh pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur 

Kabupaten Timika. Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten 

Timika dituntut untuk mampu mewujudkan suatu hasil kerja yang 

optimal dan mampu membawa dampak positif bagi kenajuan 
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organisasinya. Untuk mampu mewujudkan tujuan organisasi tersebut, 

pegawai harus memiliki kompetensi yang baik, dan memilki dedikasi 

serta disiplin yang tinggi sehingga benar-benar menyadari pentingnya 

tugas pokok bagi kelangsungan penyelenggaraan Negara. 

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa salah faktor yang yang 

mempengaruhi kinerja kompetensi pegawai Kantor Distrik Mimika 

Timur adalah kompetensinya yang rendah. (Wardani, 1996) 

mengemukakan bahwa: “Kompetensi adalah kesanggupan, kemampuan, dan 

keinginan untuk melakukan sesuatu”, sedangkan (Poerwadarminta, 

1996:518) mengemukakan bahwa: “Kompetensi adalah kewenangan atau 

keluasaan untuk merumuskan atau menentukan sesuatu”. Berdasarkan konsep 

kompetensi tersebut, maka kompetensi adalah merupakan kemampuan 

serta kesanggupan seseorang untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan 

atau pekerjaan yang dipercayakan kepada pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Timika. 

Mencermati konsep kompetensi di atas, maka kompetensi pegawai 

pada Kantor Distrik Mimika Timur adalah unsur kemampuan pegawai 

yang dinampakkan melalui pengetahuan, keterampilan serta sikap dan 

perilaku terhadap pelaksanaan tugas pokoknya. Kompetensi atau 

kemampuan adalah suatu sifat dasar yang dengan sendirinya berkaitan 

dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yang sangat efektif atau sangat 

berhasil. Berdasarakan hasil pemaparan dan pendapatan responden yang 

sudah dikemukakan sebelumnya diketahui bahwa proses pelaksanaan 

tugas pokok masih kurang ditunjang oleh kemampuan, keterampilan dan 

sikap serta perilaku yang profesional sebagai seorang pegawai sehingga 

benar-benar mampu menjadi alat dalam mendukung penyelenggaraan 

pembangunan di daerah ini. 

Dalam rangka pendayagunaan aparatur Negara di dalam 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka 

pemerintah telah berupaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas dalam 

bidang kepegawaian dengan tujuan menyempurnakan aparatur Negara 

yang bersih dan berwibawa sehingga pegawai negeri mampu menjadi 

pioner dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian kelancaran 

penyelenggraan pemerintah dan pembangunan nasional tergantung dari 

kesempurnaan aparatur Negara yang ditentukan oleh faktor kualitas 

sumber daya manusianya. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintah dan pembangunan pegawai negeri sebagai unsur aparatur 

Negara, abdi Negara dan abdi pegawai yang diarahkan untuk melayani, 
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mengayomi, serta menumbuhkan praksara dan peran aktif pegawai 

dalam pembangunan serta tanggap terhadapa kepentingan dan aspirasi 

pegawai. 

Pentingnya hal tersebut menuntut pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Timika memiliki kompetensi yang baik 

sehingga mampu meyelenggarakan tugas pokonya secara efektif dan 

efisien. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kompetensi yang 

dinampakan oleh pegawai masih rendah, padahal kompetensi adalah 

kemampuan penting yang perlu memiliki pejabat pemerintah agar dapat 

menjalankan berbagai fungsi pokok manajemen sektor publik dalam 

pembangunan kompetensi utama administrasi publik pemerintah di 

masa yang akan datang. Menurut David Osbome dan Ted Gaebler dalam 

bukunya “Reinventing Government”, antara lain: 

1) Mengarahkan sebagai konsekuensi dari pemerintah yang katalis. 

2) Pemerintah yang digerakan oleh visi dan misi. 

3) Pemerintah berorientasi pelanggan yang memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

4) Pemerintahan wirausaha.  

5) Pemerintahan antisipatif. 

6) Pemerintahan desentralisasi. 

7) Pemerintahan memenuhi itu semua, maka pejabat pemerintah dan 

aparatnya perlu memiliki kompetensi, baik kompetensi utama maupun 

kompetensi pendukung. 
 

Kompetensi utama administrasi publik terdiri dari agenda pokok 

pembelajaran, yaitu: 

a) Agenda perubahan paradigma termasuk di dalamnya Building Learning 

Commitment (BLC) dan Building Learning Organization (BLO). 

b) Agenda manajemen strategis. 

c) Agenda kajian kebijakan publik. 

Adapun kompetensi pendukung dalam membangun kompetensi utama 

tersebut,  adalah:   

(1) Pemberdayaan rakyat. 

(2) Perwujudan Good Govermance dan Otonomi Daerah. 

(3) Peningkatan daya saing. 
 

Kedua kompetensi tersebut yaitu kompetensi utama yang diarahkan 

untuk mengimplementasikan kompetensi pendukung guna dapat 

diintegrasikan dalam pengembangan kualitas aparatur pemerintah 
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khususnya pegawai pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika. 

Kompetensi dapat berupa tujuan, perangai, konsep diri, sikap atau nilai, 

penguasaan masalah, atau keterampilan kognitif maupun keterampilan 

perilaku. Setiap sifat perorangan yang dapat diukur atau dihitung dengan 

jelas dan dapat ditunjukkan untuk membedakan secara gamblang seorang 

perilaku unggul dari saeorang  perilaku yang berprestasi rata-rata, atau 

seorang perilaku efektif yang tidak efektif. 

Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti 

kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan tambahan, penilaian 

prestasi kerja yang adil, rasional dan objektif, sistem imbalan berbagai faktor 

lainnya. Motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian dari berbagai 

faktor tersebut. Bukan merupakan rahasia lagi bahwa sebagaian dari 

Pegawai Negeri Sipil memiliki tingkat produktivitas rendah dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu penyebabnya adalah tingakat 

penghasilan (gaji) dari Pegawai Negeri Sipil lebih rendah jika dibandingkan 

dengan penghasilan (gaji) dari pegawai lannya misalnya pegawai swasta. 

Hal tersebut mempengaruhi gairah kerja dari si pegawai, karena itu ada 

sebagian pegawai negeri yang mencari kerja sampingan untuk mencukupi 

kebutuhannya. Malah kenyataan di lapangan terlihat bahwa terkadang 

tugas pokok selaku pegawai negeri, justru seperti dikesampingkan karena 

lebih banyak melakukan tugas lain seperti dagang atau bertani bagi yang 

ada lahan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akibat rendahnya 

penghasilan, telah mendorong beberapa orang untuk melakukan hal-hal 

yang tidak terpuji seperti korupsi. Perilaku pegawai negeri seperti abdi 

pegawai tidak tertanam dengan baik sehingga tidak meyebabkan tingkat 

etos dan gairah kerjanya menjadi menurun. 

Di samping rendahnya penghasilan (gaji) yang diterima oleh Pegawai 

Negeri Sipil, harus diakui pula bahwa rendahnya motivasi bekerja secara 

profesional juga disebabkan adanya penempatan kerja yang tidak sesuai 

kompetensi bahkan cenderung penempatan tersebut merupakan hasil dari 

budaya kolusi dan nepotisme yang cenderung deskriminatif sehingga 

tercipta suatu kondisi ketidak adilan. Untuk memperbaiki kondisi di atas 

maka diperlukan kebijaksanaan yang berpihak atau yang dapat mendorong 

pegawai untuk mau berniat maksimal bagi organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dorongan seperti inilah yang 

disebut motivasi yang mana bentuknya bergantung dari si pegawai. Yang 

menjadi persoalan pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika 

ialah bahwa motivasi pada pegawai negeri selama ini tidak dibangun secara 
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baik, sehingga yang muncul ke permukaan adalah dampak negatifnya, 

seperti rendahnya gairah kerja oleh karena diskriminasi dalam penempatan, 

penghasilan yang rendah dan sistem pengembangan sumber daya manusia 

yang kurang baik. Gejala-gejala ini meyebabkan motivasi pegawai untuk 

bekerja secara optimal tidak timbul dalam dirinya. 

Motivasi atau “Motivation” berarti pemberian motif atau hal yang 

menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Dapat 

juga dikatakan motivation adalah mendorong orang untuk bertindak dengan 

cara tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan motivasi pada dasarnya 

adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan 

(action atau activities) dan memberikan kekuatan (energy) yang mengarah 

pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi 

ketidak seimbangan. (Martoyo, 1998:105). Dengan tidak adanya motivasi 

dalam diri pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok menyebabkan kinerja 

yang dihasilkan juga rendah sehingga seluruh mekanisme pekerjaan pada 

Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika meskupun sudah berjalan, 

nampak belum optimal. Adanya gejalaan ketidak mampuan pegawai 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, dan hasil-hasil pekerjaan 

yang dinampakan selama ini kurang berkualitas, mengindikasikan bahwa 

motivasi pegawai masih rendah atau kurang.  

Menurut (Gellerman, 1994:38) mengemukakan bahwa: “Tujuan akhir 

motivasi adalah untuk merealisir citra pribadi (self concept), yaitu untuk 

hidup dengan dalam cara mencerminkan tingkat kemampuan”. Dengan 

demikian semua orang yang berada dalam upaya abadi untuk memburu 

apapun yang dipandang sebagai peranan yang diinginkan, dan mencoba 

untuk merealisir ide subjektif tentang diri sendiri menjadi kebenaran 

objektif. Motivasi seseorang bergantung pada pengetahuan tentang hal-hal 

yang dibutuhkan orang tersebut, karena pada dasarnya orang-orang 

termotivasi atau terdorong untuk berperilaku yang mengarah pada 

ganjaran. 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai 

sehubungan dengan peningkatan motivasi kerja pada Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Timika Provinsi Papua, adalah: 

1. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang berbeda-beda. 

2. Kebutuhan yang terpenuhi tidak berfungsi sebagai motivator. 

3. Kebutuhan manusia bersusun dalam dua tingkat hirarki. 

4. Kebutuhan berada dalam hal-hal yang dapat memenuhi. 

5. lebih dari satu kebutuhan yang bergerak dalam waktu yang sama. 



 

231 

6. Uang memenuhi beberapa kebutuhan yang berbeda. 

7. Manusia juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk diperlakukan secara 

adil. 
 

Berolak dari pemaparan di atas, maka motivasi kerja adalah suatu yang 

menimbulkan atau semangat kerja kepada pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Timika. Atau dengan kata lain pendorong 

semangat kerja. Menurut (Rivianto, J., 1985:19) dalam bukunya 

“Produktivitas dan Manusia Indonesia” ada beberapa faktor yang dapat 

memepengaruhi motivasi kerja yaitu atasan, rekan, sarana fisik, 

kebijaksanaan dan peraturan, imbalan jasa uang dan non uang, jenis 

pekerjaan serta tantangan. Motivasi individu untuk bekerja dipengaruhi 

oleh sistem kebutuhannya”. Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat 

dilakukan agar dapat meningkatkan motivasi pegawai pada Kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Timika adalah memperhatikan dan 

mengupayakan adanya peningkatan imbalan, baik berupa gaji, insentif dan 

tunjangan-tunjangan lainnya sehingga dalam bekerja mereka tidak 

memikirkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena sudah dijamin 

pemerintah dengan baik. Sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi 

tingkat tinggi rendahnya kinerja pegawai, karena tanpa sarana dan 

prasarana yang memadai khususnya sarana dan prasarana kantor dan 

sarana pengolahan data, seluruh mekanisme kerja tidak dapat terselenggara 

dengan baik.  

Berdasarakan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana 

pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika cukup tersedia 

meskipun untuk mengantisipasi semakin meningkatkan pelaksanaan tugas 

pokok ke depan, saran dan prasarana tersebut harus ditambah atau 

diadakan sesuai kebutuhan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang 

baik, maka akan: 

a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 

waktu (efektif). 

b. Meningkatkan produktifitas, baik barang atau jasa. 

c. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. 

d. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku. 

e. Kecepatan tersusun stabilitas pekerjaan lebih terjamin. 

f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 

g. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang 

menggunakan (Moenir, 2002:23). 
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Selain fungsinya di atas, maka kegunaan dari sarana dan prasarana 

dapat dikemukakan, sebagai berikut: (1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis 

benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan 

barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan 

gunanya; (2) Perlengkapan kerja yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

sebagai alat bantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, 

membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. Dengan 

demikian, sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Distrik Mimika 

Timur Kabupaten Timika sudah dapat menunjang peningkatan kinerja 

aparat. 

 

IV. KESIMPULAN 

        Berdasarahan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: Variabel karakteristik individu, penempatan pegawai memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil 

pada Kantor Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Dari 

variabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Distrik 

Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah penempatan 

pegawai. Dalam artian bahwa penempatan pegawai memiliki makna bahwa 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sedapat mungkin menempatkan 

pegawai sesuai dengan keahliannya. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Maros. 

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan metode 

kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan analisis 

deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta pengujian 

hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus 

(DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana 

Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros, dan 

variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal pada 

Pemerintah di Kabupaten Maros adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).  

 

Kata kunci : DAK, DAU, PAD, Belanja Modal 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada 

Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, 

kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara 

efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi 

daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal 

dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan 

dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta 

memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang 
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produktif di daerah. Untuk mewujudkan kelancaran atas kegiatan 

pemerintahan, maka pemerintah daerah perlu mengubah komposisi 

belanjanya (Darwanto & Yulia, 2007).  

Salah satu komponen belanja yang memiliki peran penting adalah 

belanja modal. Menurut Anggarini dan Puranto (2010:137) bahwa belanja 

modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian atau pengadaan serta pembangunan asset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, dan aset 

tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena digunakan untuk 

menunjang keberlangsungan kegiatan suatu pemerintahan serta keperluan 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Untuk meningkatkan 

belanja modal, maka diperlukan adanya pendapatan daerah, yang 

merupakan semua penerimaan daerah yang terealisasikan dan masuk kas 

daerah dalam periode tahun anggaran tertentu dan menjadi hak daerah. 

Dimana pendapatan daerah yang menjadi fokus penelitian adalah dana 

perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK, serta kelompok Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap 

belanja modal, karena DAU menggunakan celah fiskal dengan 

pertimbangan kebutuhan penyediaan pelayanan publik, sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2018) bahwa dana alokasi umum 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Kemudian 

penelitian David Hermawan (2016) bahwa DAU tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Se-malang Raya.  

Menurut Nordiawan, et al. (2012:56) bahwa dana alokasi umum (DAU) 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana yang digunakan oleh 

Pemerintah Daerah dalam alokasi Belanja Modal, hanya saja dana tersebut 

diterima dari Pemerintah Pusat. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum 

yang besar maka dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga 

pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Kemudian DAK berpengaruh terhadap belanja modal, sebagai-mana 

dikemukakan oleh Nordiawan, et al. (2012:58) bahwa dana alokasi khusus 

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

1 
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pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAK 

diberikan berdasarkan kebutuhan daerah dalam penyediaan sarana 

prasarana dasar. 

Penelitian Latifa (2010) menyebutkan bahwa dana alokasi khusus 

berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

Begitu pula dengan Suryana (2018) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukan bahwa transfer 

pemerintah berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus sangat 

tergantung pada besar kecilnya transfer DAK dari pemerintah pusat. 

Apabila jumlah transfer DAK dari pemerintah pusat besar, maka daerah 

akan mendanai kegiatan khusus tersebut dengan jumlah yang besar, 

begitupun sebaliknya. Jadi, semakin besar transfer DAK yang diterima 

daerah, maka belanja modal untuk kegiatan khusus di daerah yang 

merupakan kegiatan nasional juga akan meningkat.  

Selain DAU dan DAK, maka PAD berpengaruh terhadap belanja modal, 

penelitian Rachmawati (2016) menemukan bahwa PAD berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal, kemudian penelitian Gordianus, (2014) 

menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja. Menurut Djaenuri 

(2012:88) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli 

Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun 

persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total 

pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan 

oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah 

untuk Belanja Modal. PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh 

dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan sumber 

pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat dana yang dimiliki 

pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih 

meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana 

pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.  

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Maros. 

Sebagai gambaran awal berikut ini akan disajikan data laporan realisasi 
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anggaran pendapatan belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 

2018 dan tahun 2019 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
 

Tabel 1.  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 

31 Desember  tahun 2017 dan 2018 

No. Uraian Tahun 2017 
Tahun 2018 

% 
Anggaran Realisasi 

1. Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

194.999.053.694,01 273.006.174.554 219.813.979.862,41 80,52 

2. Dana 

Alokasi 

Umum 

(DAU) 

691.755.951.000 697.947.111.000 620.197.359.000 88,89 

3. Dana 

Alokasi 

Khusus 

(DAK) 

189.798.481.387 272.588.109.000 235.357.127.967 86,34 

4. Belanja 

Modal 

359.172.375.515,88 462.332.868.716 411.812.694.455 89,07 

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, 2019 
          

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

daerah per 31 Desember tahun 2018, terlihat bahwa anggaran pendapatan 

dan belanja daerah belum mencapai target, dimana anggaran yang 

ditetapkan tidak terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini dapat 

dilihat bahwa untuk PAD tingkat pencapaian 80,52%, Dana Alokasi Umum 

sebesar 88,89%, Dana Alokasi Khusus sebesar 86,34%, sedangkan belanja 

modal tingkat pencapaian sebesar 89,07%. Tidak terealisasiya Dana Alokasi 

Khusus disebabkan karena lambatnya proses perencanaan kegiatan serta 

karena lambatnya proses tender. Dimana penyaluran DAK Fisik pada jenis 

bidang tertentu sampai Rp.1.000.000.000 (satu milyar) maka penyalurannya 

dilakukan sekali-gus. Sedangkan kegiatan yang di atas Rp.1.000.000.000 

(satu milyar) maka penyalurannya dilakukan secara bertahap. Sehingga 

dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik  untuk 

mengangkat tema ini lebih jauh dengan memilih judul : Pengaruh Dana 

Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah Kabupaten 

Maros. 
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II. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat konfirmasi dan 

deduktif, yakni menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada antara teori 

dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan  pada  data ilmiah dalam 

bentuk angka atau numerik, yaitu menarik kesimpulan dari hasil temuan-

temuan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maros berkaitan dengan pengaruh dana alokasi khusus, dana 

alokasi umum, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal 

Pemerintah Kabupaten Maros. 
 

2.2  Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan ini, peneliti menentukan obyek penelitian yaitu pada 

Kantor Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun waktu yang dimanfaatkan 

untuk melakukan penelitian dan  mengumpulkan sejumlah data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih tiga bulan 

dimulai dari bulan September sampai dengan bulan November tahun 2019. 
 

2.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 31 Desember tahu 2017 dan 

2018. Sedangkan untuk menentukan sampel maka data APBD yang 

diperoleh melalui dari Data Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Belanja 

Modal. 
 

2.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel 

bebas (X) dan variabel terikat yaitu (Y) dimana variabel bebas yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah (X1) dana alokasi khusus (DAK), (X2) dana 

alokasi umum (DAU) dan (X3) pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan 

variabel terikat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah belanja 

modal (Y). 

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Rumus yang yang digunakan adalah : 
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                                   Ad + adb1 + adb2 + …adbn                 (1) 

 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan 

sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan 

Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan) adalah sebagai berikut: 

 

DAU = AD + CF                                      (2) 

 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan 

daerah yang dihasilkan dan berasal potensi daerahnya masing-masing 

yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.  

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang 

sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang 

memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) 

dan digunakan untuk kepentingan umum. Adapun rumus pendapatan 

asli daerah menurut (Fiona Devi Purwanto, 2013: 38) adalah : 

 

PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS                                           (3) 

4. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang 

sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang 

memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) 

dan digunakan untuk kepentingan umum. Rumus pengukuran belanja 

modal dikemukakan Fiona Devi Purwanto (2013: 37) yaitu : 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 

Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset 

Lainnya. 
 

2.5 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang akan dianalisis dan digunakan 

dalam pembahasan tesis ini berupa : 

a. Jenis Data 

1) Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka yang  dapat 

diketahui yang diperoleh dari Kantor Pemerintah Kabupaten Maros 

terkait dengan dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum 

(DAU),  pendapatan asli daerah (PAD) dan data belanja modal serta 

data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 
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2) Data kualitatif, yaitu data yang berupa dalam bnetuk informasi baik 

lisan maupun tertulis seperti sejarah berdirinya Kantor Pemerintah 

Kabupaten Maros, visi misi, struktur organisasi serta uraian tugas 

masing-masing bagian. 

b.  Sumber Data 

1) Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi 

dan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap mempunyai 

keterkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.  

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

serta sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini 

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur dan bacaan-

bacaan lain yang dapat membantu dalam pemecahan masalah yang 

dihadapi dalam penelitian. 

2. Wawancara 

 Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawacara 

kepada sejumlah pegawai pada bagian keuangan Kantor Pemerintah 

Kabupaten Maros 

3.  Dokumentasi 

 Cara ini diperoleh dengan cara memperoleh data-data dengan 

menggunakan sejumlah data yang tersedia, berupa catatan dan 

dokumen serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian. 
 

B.  Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang 

ada dan menjawab hipotesis yang telah dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

 1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis terhadap nilai rata-rata variansi, 

standar dan frekuensi dari indikator dan variabel penelitian. 

  2. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian dengan model analisis regresi berganda 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data, uji asumsi 
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klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji 

heterokedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Untuk keperluan analisis data selanjutnya maka akan lebih mudah 

dan lancer bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi 

tertentu. Dari teori kemungkinan apabila populasi yang diteliti 

berdistribusi normal maka konklusi bisa diterima, tetapi apabila 

populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi berdasarkan teori 

tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan 

berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas 

distribusinya pada taraf signifikansi 5 %. Pengujian normalitas data 

dimasukkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian 

masing-masing variabel penelitian. Uji normalitas data penelitian ini 

menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnof (Santoso, 2012 : 121). 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika 

signifikansi > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas adalah untuk menunjukkan ada 

tidaknya hubungan linear diantara variabel-variabel independen. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIP). Apabila VF kurang dari 10 dapat diasumsikan model terbatas 

dari masalah. 

c)  Uji Heterokedastisitas 

Uji hiterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi 

asumsi homokesdastisitas atau tidak terjadi heterokedastisi-tas. 

Heterokedastisitas diketahui dengan membanding-kan nilai hitung dan 

nilai kritis dari tabel chi square. Nilai hitung chi square diformulasikan 

dengan   n x R2, jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel chi square, 

jika sebaliknya maka terjadi homokedastisitas. 

d) Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah suatu analisis statistik yang dilakukan 

untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model 

prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi 

autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance 
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tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara 

autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan fokus pada 

tutorial uji autokorelasi dengan SPSS. Namun prinsip penting lainnya 

tetap akan dibahas secara singkat dan padat serta mudah dipahami. 

3.   Analisis Regresi Linear Berganda  

Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda 

(Multiple linear Regression Anaylsis). Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum 

(DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal  

dengan formulasi Kuncoro (2014 : 103)  yaitu : 

 

                               Y =  β0 + β 1X1 + β 2X2 + β3X3 + ε                                                       (4) 

   Dimana : 

 Y   =  Belanja modal 

             X1     =  Dana alokasi khusus (DAK) 

    X2     =  Dana alokasi umum (DAU) 

X3   =  Pendapatan asli daerah (PAD) 

  β0     =  Konstanta 

           β1, β2, β3,      =  Koefisien regresi 

             e     =  Error 

4.  Pengujian Hipotesis  

b. Pengujian Hipotesis (Uji F) 

Pengujian hipótesis pertama terdiri dari pengujian pengaruh secara 

simultan. Pengujian hipótesis pengaruh variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen hipótesis statistiknya dinyatakan 

sebagai berikut : 

a. H0 : β = 0, berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

b. Ha : β ≠ 0, berarti secara simultan variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan α = 5 % atau 

0,05 dan dengan degree of freedom (k) dan (N-k-1) dimana n adalah 

jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka Nilai 

Fhitung dirumuskan yaitu :  
                                            

                                             R2/k 

               F hitung.      = (5) 

                                                  (1 – R2) ( n – k) 
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  Dimana : 

R2 = R Square 

n   = Banyaknya data 

k   = Banyaknya variabel independen 

Sedangkan Ftabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan α 

sebesar 5 % dan df = (n-1), (Ghosali, 2016 : 59) sehingga : 

1. Jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 

2. Jika Fhitung < Ftabel atau sig. > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c. Uji Hipotesis (Uji t) 

Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen, hipotesis statistiknya dinyatakan 

sebagai berikut : 

a. H0 : β = 0, berarti bahwa secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen 

b. Ha : β ≠ 0, berarti variabel independen secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Dengan tingkat signifikansi α = 5 % dan dengan degree of freedom (k) 

dan (n-k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah 

variabel independen. 

d. Uji Koefisien Determinasi  

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan 

linear antara variabel dependen dengan variabel independennya. Uji 

koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependennya amat terbatas. Sebaliknya 

jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1.  Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pemerintah Kabupaten Maros 

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan 

yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten 
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Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah 

ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh 

sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan 

sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan 

daerah. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra 

daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-

Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten 

Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada 

awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua 

kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerjaan Gowa, 

yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat 

potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, 

yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.  Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh 

tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh 

pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto 

PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya 

tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik, 

masing-masing.  

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat 

besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya 

dalam berbagai aspek, yakni : 

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara 

Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang 

merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan 

pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga 

dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan 

pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah 

pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa 

Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan 

nasional.  

2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai 

Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di 

Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian 

penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus 

mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan 

produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan 

riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal iniu sangat mendasar 

karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan 

kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, 

terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai 

ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan 

yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros 

adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 

9.461,53 Ha. 

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang 

dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan 

adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi 

kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan 

Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, 

Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI 

Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. 

5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi 

Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir 

akbar yang berlokasi di Patte’ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah 

Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan 

ada yang berasal dari Malaysia. 

6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, 

yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, 

dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan 

Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam 

pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, 

Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, 

Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan 

Mamminasata sebesar 2.462 Km2, wilayah Kabupaten Maros yang 

menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km2 atau 

42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah 

Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan 

infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD 

dan lain sebagainya. 
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2. Visi dan Misi  

a. Visi : 

        “Maros Lebih Sejahtera 2021” 

     b. Misi : 

1. Meningkatkan perekonomian daerah 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

4. Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan. 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam. 

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi. 

3. Geografi 

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 ( empat 

belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan, Kabupaten Maros 

merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi 

Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua 

kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam 

pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam 

kedudukannya, Kabupaten Maros memegan peranan penting terhadap 

pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang 

sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang 

dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap 

pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan 

terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi 

wilayah berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur 

Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi 

tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi 

ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan. 

1. Deskripsi Variabel Penelitian  

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel penelitian, dimana penelitian ini memiliki variabel yakni 

: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Sedangkan periode pengamatan yang 
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diteliti yakni dari bulan Januari s/d Desember tahun 2014 s/d 2018 

khususnya pada Daerah Tingkat II Kabupaten Maros. Dalam kaitannya 

dengan uraian tersebut di atas, maka akan disajikan deskripsi variabel 

penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Analisis Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana alokasi khusus berkaitan dengan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khususnya yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan program pemerintah. Dari lampiran 1 yaitu data 

dana alokasi khusus (DAK) maka akan disajikan dana alokasi khusus yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2014 s/d tahun 2018 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini : 
 

Tabel 2.  Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Periode 2014 s/d 2014 pada 

Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros  

Tahun 
Dana Alokasi Khusus 

(Rp) 

Pertumbuhan 

Rp. % 

2014 78.726.630.000 - - 

2015 95.399.030.000 16.672.400.000 21,18 

2016 412.020.694.000 316.621.664.000 331,89 

2017 222.583.821.000 -189.436.873.000 -45,98 

2018 272.588.109.000 50.004.288.000 22,47 

Rata-rata 216.263.656.800 48.465.369.750 82,39 

Sumber: BPS Maros, 2019 
 

Tabel 2. yakni data dana alokasi khusus selama 5 tahun terakhir 

(tahun 2014 s/d 2018) khususnya di Kabupaten Maros terlihat bahwa 

pertumbuhan dana alokasi khusus di Kabupaten Maros mengalami 

fluktuasi, hal ini dapat disajikan gambar 4.2 yaitu : 
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Gambar 1.  Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) Periode 2014-2018 

di Kabupaten  Maros. 

 

Gambar 1 mnunjukkan bahwa pertumbuhan dana alokasi khusus 

(DAK) dalam APBD di Kabupaten Maros terlihat mengalami fluktuasi hal 

ini dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 

21,18%, adanya peningkatan dana alokasi khusus dalam APBD tahun 2015 

karena adanya penambahan program pendidikan dan kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Dimana untuk program 

pendidikan yakni perbaikan bangunan sekolah dan penambahan buku ajar 

yang didistribusikan kepada setiap sekolah. Sedangkan untuk program 

kesehatan yakni pembangunan Puskesmas dalam melayani masyarakat 

untuk berobat. 

Kemudian dalam tahun 2016 terlihat DAK mengalami peningkatan yang 

sangat tinggi di Kabupaten Maros. Adanya penambahan DAK karena 

adanya program pemerintah Kabupaten Maros melalui program proyek air 

bersih dan Perbaikan Jalan dan Irigasi serta penyediaan prsarana kantor 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros. Begitu pula dengan tahun 2018 

yang juga mengalami peningkatan. Namun untuk tahun 2017 terlihat 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 karena 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang hanya melanjutkan program 

pembangunan di Kabupaten Maros, serta     hanya melakukan program di 

bidang pendidikan, kesehatan dan proyek air bersih tahun 2018. 

b) Deskripsi Dana Alokasi Umum (DAU) 
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         Dana Alokasi Umum yakni dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Pusat kepada setiap daerah Otonomi di Kabupaten setiap tahunnya sebagai 

dana pembangunan. Berikut ini akan disajikan pertumbuhan dana alokasi 

umum     dalam APBD di Kabupaten Maros tahun 2014 s/d 2018 yang dapat 

disajikan melalui Tabel 3. 
 

Tabel 3. Data Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten 

Maros Tahun 2014     s/d tahun 2018 

Tahun 
Dana Alokasi Umum 

(Rp) 

Pertumbuhan 

Rp. % 

2014 617.598.482.000 - - 

2015 649.209.768.000 31.611.286.000 5,12 

2016 704.125.166.000 54.915.398.000 8,46 

2017 688.125.166.000 -16.000.000.000 -2,27 

2018 692.947.111.000 4.821.945.000 0,70 

Rata-rata peningkatan 18.837.157.250 3 

Sumber : BPS Maros, 2019. 
 

          Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan dana alokasi umum dalam 

APBD di Kabupaten Maros untuk tahun 2014 s/tahun d 2018 terlihat bahwa       

pertumbuhan dana alokasi umum di Kabupaten Maros terlihat berfluktuasi, 

hal  ini dapat disajikan melalui grafik pertumbuhan dana alokasi umum 

pada Gambar 2 yaitu : 

 

 
 

Gambar 2.  Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Periode 2014-2018 di 

Kabupaten  Maros. 
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Gambar 2. Menunjukkan bahwa pertumbuhan dana alokasi umum 

(DAU) terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir dalam penyusunan APBD 

terlihat bahwa rata-rata DAU dalam APBD rata-rata naik sebesar 3%, hal ini 

dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 terjadi peningkatan karena adanya 

kenaikan penerimaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di 

Kabupaten Maros. Begitu pula untuk tahun 2016 dan tahun 2018 juga 

mengalami peningkatan dalam APBD di Kabupaten Maros karena 

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros terus ditingkatkan guna 

mendorong program pembangunan di setiap sektor ekonomi. 
 

c) Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan dengan pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun data pendapatan asli 

daerah dalam APBD di Kabupaten Maros periode 2014-2018 melalui  tabel 

4.3 berikut ini : 
 

Tabel 4.  Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros 

Tahun 2014 s/d 2018 

Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 

(Rp) 

Pertumbuhan 

Rp. % 

2014 152.022.399.956 - - 

2015 191.185.309.800 39.162.909.844 25,76 

2016 179.118.724.400 -12.066.585.400 -6,31 

2017 264.585.977.000 85.467.252.600 47,72 

2018 273.006.174.554 8.420.197.554 3,18 

Rata-rata peningkatan 30.245.943.650 17,59 

Sumber : BPS Maros 2019. 
 

          Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Maros untuk tahun 2014 s/d 2018 terlihat bahwa pendapatan asli 

daerah untuk setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat disajikan 

melalui gambar 4.3 yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 3  Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2014-2018 

di Kabupaten  Maros 
 

Gambar 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Maros selama tahun 2014 s/d 2018, dimana rata-rata peningkatan 

sebesar 17,59%. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 pertumbuhan 
pendapatan asli daerah dalam APBD meningkat, hal ini disebabkan karena 

adanya penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. Sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan PAD dalam APBD sebab 

adanya penurunan hasil pengelolaan keberbagai daerah yang dipisahkan 

dan selain itu adanya penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

d) Analisis Belanja Modal 

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan 

sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. 

Adapun pertumbuhan belanja modal dalam APBD di Kabupaten Maros 

selama tahun 2014 s/d 2018 disajikan melalui Tabel 4.  
 

Tabel 4.  Data Pertumbuhan Belanja Modal dalam APBD di Kabupaten 

Maros Tahun 2014 s/d 2018 

Tahun 
Belanja Modal Pertumbuhan  

(Rp) Rp % 
2014 305.990.517.260 - - 
2015 370.794.907.515 64.804.390.255 21,18 
2016 460.748.853.314 89.953.945.799 24,26 
2017 415.748.999.493 -44.999.853.821 -9,77 
2018 438.332.868.716 22.583.869.223 5,43 

Rata-rata Peningkatan  33.085.587.864 10,28 

Sumber : BPS Maros, 2019 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal dalam APBD 

di Kabupaten Maros tahun 2014 s/d 2018 yang menunjukkan bahwa belanja 

modal tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan karena adanya 

kenaikan pembangunan inftrastruktur, seperti : jalan, irigasi di Kabupaten 

Maros, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan. Begitu pula dengan 

tahun 2018 dimana pertumbuhan belanja modal yang mengalami 

peningkatan di Kabupaten Maros. 

2. Statistik Deskriptif 

          Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel 

penelitian seperti : DAK, DAU, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. 

Sehingga dari lampiran 1 dan setelah diolah dengan menggunakan program 

SPSS release 24 maka akan disajikan hasil olahan data statistik deskriptif 

yang disajikan pada Tabel 5.   
 

Tabel 5.  Statistik Deskriptif 

Variabe

l  N Minimum Maximum Mean Std.Deviati 

DAK 

6

0 
6.535.552.500 

34.335.057.84

0 

18.021.971.40

0 

10.296.344.02

0 

DAU 

6

0 

50.216.540.17

0 

59.677.097.17

0 

55.866.761.55

0 
3.096.144.581 

PAD 

6

0 

11.501.866.66

0 

25.298.831.42

0 

17.665.309.76

0 
4.161.258.485 

Belanja 

Modal 

6

0 

22.565.876.44

0 

39.645.749.96

0 

33.193.602.44

0 
4.972.972.923 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 
 

  Tabel 5 menunjukkan statistik deskriptif mengenai variabel penelitian 

maka dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 5 tahun terakhir yang 

menunjuk-kan bahwa rata-rata DAK dalam APBD sebesar 

Rp.18.021.971.400,-  dari 60 sampel penelitian. Sedangkan nilai DAK yang 

terkecil adalah Rp.6.535.552.500 dan terbesar adalah Rp.34.235.057.486. 

  Kemudian statistik deskriptif variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

sebanyak 50 sampel yang diteliti maka diperoleh nilai rata-rata DAU dari 

APBD Kabupaten Maros sebesar Rp.55.866.761.550, sedangkan nilai DAU 

dalam APBD dari 60 sampel penelitian ditentukan sebesar Rp.50.216.540.170 

dan tertinggi sebesar Rp.59.677.097.170. Sedangkan nilai pendapatan asli 

daerah (PAD) dari 60 sampel yang diteliti maka nilai rata-rata PAD sebesar 
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Rp.17.665.309.760 dan nilai yang terendah sebesar Rp.11.501.866.660 dan 

tertinggi sebesar Rp.25.298.831.420. Begitu pula dengan belanja modal maka 

rata-rata dari 60 sampel ditentukan sebesar Rp.33.193.602.440, belanja modal 

yang terendah sebesar Rp.22.565.876.440 dan belanja modal yang tertinggi 

adalah sebesar Rp.39.645.749.960,- 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan persamaan regresi, maka terlebih dahulu akan 

dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolineritas, uji autokorelasi dan uji heterokesdastisitas. Untuk lebih 

jelasnya hasil pengujian asumsi klasik dapat diuraikan satu persatu sebagai 

berikut : 

a) Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variable independent dan variable dependen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis statistik dan 

analisis grafik. Dimana dengan cara analisis statistik maka akan dilakukan 

pengujian normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji statistika melalui pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan 

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan 

distribusi normal baku.  Uji normalitas data digunakan untuk menentukan 

apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Data berdistribusi 

normal, jika nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan data berdistribusi tidak 

normal, jika nilai sig. < 0,05. Adapun hasil pengujian One Sample Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan program SPSS release 24 ditunjukkan dalam 

Tabel 5.   

  Tabel 5. One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

 Standardized Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .97424460 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .096 

Positive .063 

Negative -.096 

Test Statistic .096 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

   Sumber : Lampiran SPSS 
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        Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode one    

sample kolmogorov smirnov test dengan menggunakan program SPSS release 

24 dengan jumlah sampel sebanyak 60 sampel pengamatan pada kantor 

Pemerintah di Kabupaten Maros maka diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,200 > 0,05, hal ini berarti data bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana 

Alokasi Umum (DAU), PDRB dan belanja modal pada Pemerintah di 

Kabupaten Maros sudah berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan 

analisis grafik dapat disajikan grafik histogram yang digambarkan sebagai 

berikut : 

 
Gambar 6  Grafik Histogram 

 

          Selanjutnya dapat disajikan diagram normal P-Plot of Regression 

standar-dized Residual, dimana dalam penyajian diagram normal P-plot, 

dilakukan dengan deteksi melalui penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut : 

1)   Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi memenuhi standar normalitas. 

2)   Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil pengujian 

normalitas P-Plot  of Regression Standardized Residual yang dapat disajikan 

pada Gambar 7.   

Berdasarkan Gambar 7 mengenai normalitas P-Plot terlihat bahwa data telah 

menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa model 

regresi telah memenuhi asumsi normalitas.  
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b) Uji Multikolinieritas 

Pengujian asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat hubungan yang sangat kuat atau pasti, sehingga dalam pengujian 

asumsi multikolineritas digunakan metode tolerance value atau nilai inflation 

factor (VIF). Dimana dalam pengujian asumsi multikolinieritas digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
 

Gambar 7. Normal P-Plot of Regression Standardized Residual (Sumber : Hasil 

lampiran SPSS) 

 

1) Apabila tolerance value di atas 0,01 atau nilai VIF di bawah 10, maka tidak 

terjadi multikolineritas. 

2) Apabila tolerence value di atas 0,01 atau nilai di atas 10 maka terjadi 

multikolineritas (Dwi Priyatno, 2008: 39) 

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan melalui tabel hasil uji 

multikolinieritas yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
 

  Tabel 6. Hasil Olahan Data Mutikolinieritas Statistics 

Variabel 
Colinieritas Statics VIF 

Standar 

Keterangan 

Tollerance VIF 

Dana Alokasi Khusus 

(DAK) 

0,348 2,875 10 Tidak ada 

gejala 

multikolineritas 

Dana Alokasi Umum 

(DAU) 

0,271 3,684 10 Tidak ada 

gejala 

multikolineritas 
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PAD 0,668 1,498 10 Tidak ada 

gejala 

multikolineritas 

  Sumber : Data diolah melalui data SPSS release 24 
 

Berdasarkan hasil olahan data statistic multikolinearitas terlihat bahwa 

nilai Tollerance untuk variabel DAK, DAU dan PAD tersebut lebih dari 0,1 

dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model  

regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

c)  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terjadinya korelasi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi.   Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada     model regresi. Metode pengujian menggunakan uji 

Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan menurut Ghozali (2010 : 61) 

adalah sebagai berikut : 

a) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 – du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

b) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c) Bila DW lebih besar daripada (4 – dl), maka koefisien autokorelasi lebih 

daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

d) Bila DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletak antara  (4 – du) dan (4 – dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

Untuk lebih jelasnya akan disajikan data mengenai hasil uji autokorelasi 

yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
 

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi 

R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

Nilai 

dL 

Nilai 

dU 

.899 .807 1,797 1,796 1,478 1,689 

Sumber: Data Olahan, 2020. 
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         Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 

maka diperoleh nilai DW sebesar 1,796, sedangkan dari tabel DW dengan 

tingkat signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 60 serta K = 3, diperoleh nilai 

dL sebesar 1,478 dan dU = 1,689, karena nilai dU = 1,689 < 1,796 < 2,311 (4 - 

1,689) berarti data regresi tidak memiliki autokorelasi. 

e) Uji Heteroskedastisitas         

          Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Uji heteroske-

dastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil 

pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut 

 

Gambar 8. Uji Scatterplo (Sumber : Lampiran SPSS) 
 

Dari gambar grafik scatterplot yang dihasilkan pada hasil program SPSS 

release 24 terlihat hampir semua titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui 

belanja modal berdasarkan masukan dari variabel independennya yakni 

DAK, DAU dan PAD. Dengan demikian tidak terjadi heterokesdastisitas 

pada model regresi. 
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4. Analisis Persamaan Regresi  

a) Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi dan korelasi berkenaan dengan studi ketergantungan 

variabel tidak bebas (dependent variable) pada suatu variabel bebas 

(independent variable) dengan maksud untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Pada penelitian ini digunakan model regresi berganda dengan variabel 

dependen berupa : DAK, DAU dan PAD terhadap belanja modal pada 

kantor Pemerintah di Kabupaten Maros, maka model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
 

                           Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e                            (6) 
 

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, maka untuk lebih jelasnya 

akan disajikan hasil regresi atas DAK, DAU dan PAD terhadap belanja 

modal yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 8. Hasil Olahan Data Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2658912840.501 8708052798.291  .305 .761 

Dana Alokasi 

Khusus 

.292 .048 .605 6.082 .000 

Dana Alokasi 

Umum 

.371 .181 .231 2.053 .045 

Pendapatan 

Asli Daerah 

.257 .086 .215 2.994 .004 

Sumber : Hasil SPSS 

Berdasarkan tabel hasil olahan data regresi, maka selanjutnya 

persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :  

 

  Y =  2.658.912.840.501bo + 0,292X1 + 0,371X2  + 0,257X3.                        (7) 
 

Untuk lebih jelasnya hasil persamaan regresi tersebut dapat diberikan 

penjelasan regresi sebagai berikut : 
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1) Konstan (bo) sebesar Rp.2.658.912.840.501 menyatakan bahwa dengan 

adanya DAK, DAU dan PAD maka belanja modal sebesar 

Rp.2.658.912.840.501. 

2) Koefisien regresi untuk variabel DAK (b1) sebesar 0,292, hal ini diartikan 

bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh positif 

terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros.  

3) Koefisien regresi untuk variabel DAU (b2) sebesar 0,371, hal ini diartikan 

bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap 

belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

4) Koefisien regresi untuk variabel PAD (b3) sebesar 0,257, hal ini diartikan 

bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pada 

Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

b) Uji Korelasi dan Determinasi (R2) 

Uji korelasi dan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (variabel bebas) 

secara serentak terhadap variabel dependen (variabel terikat). Koefisien ini 
menunjukkan seberapa besar persentase variasi pengaruh DAK, DAU dan 

PAD yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

Dari hasil pengujian korelasi dan koefisien determinasi maka untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat melalui Tabel 9. 

Berdasarkan  Tabel 9, maka diperoleh nilai R = 0,899 yang menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara DAK, DAU dan 

PAD terhadap belanja pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

Kemudian untuk mengetahui pengaruh variasi variabel lain terhadap 

variabel terikat maka dapat dilihat dari koefisien determinasi, dimana 
diperoleh nilai koefisien determinasi atau adjusted R square yakni sebesar 

0,797, berarti dapat dikatakan bahwa model regresi masih layak (fit) dalam 

memprediksi variabel terikat, dan sisanya sebesar 20,3% (1 – 0,797) 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.. 
 

Tabel 9.  Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 Durbin-

Watson 

1 .899a .807 .797 2240215961.247 1.796 
 

 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Alokasi Umum 

b. Dependent Variable: Belanja Modal 
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5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua pengujian yakni uji t 

(uji parsial) dan uji f (uji simultan), yang dapat diuraikan satu persatu 

sebagai berikut : 

a) Uji Parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial atau masing-masing berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji t bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang dibuat, yakni dengan cara membandingkan antara 

nilai probabilitas dengan nilai standar, dimana hasil uji parsial (uji t) dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengujian parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal 

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS 

release 24 antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal, maka 

diperoleh nilai probabilitas untuk DAK sebesar 0,000 < 0,05, hal ini berarti 

dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

2. Pengujian parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal 

Hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 antara 

dana alokasi umum terhadap belanja modal, maka diperoleh nilai 

probabilitas untuk DAU sebesar 0,045 < 0,05, hal ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 

pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

3. Pengujian parsial Pendapatan Asli Daerah (DAD) terhadap belanja 

modal 

         Dari hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 

antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal, maka diperoleh 

nilai probabilitas untuk PAD sebesar 0,004 < 0,05, hal ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 

pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

b) Uji Serempak (uji F) 

Uji serempak (uji f) bertujuan untuk mengukur pengaruh secara bersama-

sama (simultan) antara DAK, DAU dan PAD terhadap belanja modal pada 

Kantor Pemerintah Kabupaten Maros, dimana dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai sign. dengan nilai standar. Apabila nilai sign. 

lebih kecil dari nilai standar berarti memberikan pengaruh secara serempak. 
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Hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 maka hasil 

selengkapnya dapat dilihat melalui Tabel 10.  
 

Tabel 10. Hasil Pengujian Simultan (uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressi

on 

11780573386678817

00000.000 

3 3926857795559605500

00.000 

78.2

47 

.000b 

Residual 28103978296956443

0000.000 

56 5018567553027936300

.000 
  

Total 14590971216374462

00000.000 

59 
   

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Alokasi Umum 

Sumber : Lampiran SPSS. 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara serempak dengan menggunakan uji F 

maka diperoleh nilai sign. = 0,000, karena nilai sign. 0,000 < 0,05, berarti dapat 

disimpulkan bahwa DAK, DAU dan PAD terdapat hubungan yang simultan 

atau serempak terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten 

Maros. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil persamaan regresi uji statistik di atas mengenai 

pengujian parsial dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus secara 

statistik berpengaruh terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di 

Kabupaten Maros. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal 

pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros dapat diterima. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan dana alokasi khusus yang diberikan 

oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus 

seperti kegiatan program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Maros, seperti : program pendidikan yakni 

perbaikan bangunan sekolah dan penambahan buku ajar yang 

didistribusikan kepada setiap sekolah, serta untuk program kesehatan yakni 

pembangunan Puskesmas dalam melayani masyarakat untuk berobat, maka 

akan berpengaruh terhadap belanja modal. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifa 

(2010) menyebutkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif 

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Begitu pula dengan 

Suryana (2018) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. Hal ini menunjukan bahwa transfer pemerintah berpengaruh 

terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

dalam mendanai kegiatan khusus sangat tergantung pada besar kecilnya 

transfer DAK dari pemerintah pusat. 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja Modal 

Berdasarkan hasil persamaan regresi mengenai pengaruh dana alokasi 

umum terhadap belanja modal, maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi 

Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 

Kantor Pemerintah Kabupaten Maros. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana 

Alokasi Umum yang selama ini diterima sudah dapat mendanai kebutuhan 

daerah otonomi. Dimana dana alokasi umum yang dikeluarkan oleh 

pemerintah karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros terus 

ditingkatkan guna mendorong program pembangunan di setiap sektor 

ekonomi di Pemerintah Kabupaten Maros. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dina Mei Eka Aditya dan Maryono (2018), 

dimana hasil penelitian menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.  

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Modal 

Hasil persamaan regresi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah 

(PAD) terhadap belanja modal pada Kantor pemerintah Kabupaten Maros, 

maka dapat dikatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja modal pada Kantor pemerintah Kabupaten 

Maros. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah berkaitan dengan 

adanya penerimaan pajak     daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah yang berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Suryana 

(2018) dimana hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap      belanja modal. Begitu pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia Rachmawati (2016) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal  pada Kabupaten di 

Provinsi Papua dan Papua Barat. 
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IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis 

yaitu sebagai berikut : 

a. Dari hasil analisis regresi maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi 

Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal pada Kantor Pemerintah           di Kabupaten Maros. Dengan 

demikian hipotesis pertama dapat diterima. 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda maka dapat 

disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten 

Maros. Sehingga hipotesis kedua terbukti kebenarannya. 

c. Hasil analisis persamaan regresi maka dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Maros. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima. 

d. Dari hasil pengujian regresi maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah di 

Kabupaten Maros adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga 

hipotesis keempat yang diajukan dapat diterima. 
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