
 

 
 

PENGARUH PEMBERDAYAAN PEGAWAI 
DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI 

(Suatu Studi Pada Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Barat) 

 
 

Oleh 
TINTIN SUMARTINI 
NPM 4122.5.16.21.0102 

 
 

 
TESIS 

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian 
Guna Memperoleh gelar Magister Manajemen 

pada Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti 
. 
. 

 
 

 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

BANDUNG 
2018



 

 
 

PENGARUH PEMBERDAYAAN PEGAWAI 
DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI  

(Suatu Studi Pada Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Barat) 

 
 
 

Oleh 
TINTIN SUMARTINI 
NPM 4122.5.16.21.0102 

 
 
 
 

TESIS  
 

Bandung, ................................... 

Disetujui dan disahkan Komisi Pembimbing 

 

                                                                                 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Dr.H.Nandang Limakrisna,Ir,M.si       Dr.H.Deden Komar Priatna S.T,S.ip,M.M 

     Pembimbing I                                                 Pembimbing II 



 

 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

 

Karya tulis (Tesis) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doctor), baik di 

Universitas Winaya Mukti maupun di perguruan tinggi lainnya. Karya tulis adalah 

murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa  bantuan pihak lain 

kecuali arahan Tim Pembimbing/ Tim Promotor. 

Dalam karya tulis ini tidak terdapat yang telah ditulis atau dipublikasikan 

orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

terdapat penyimpangan dan merupakan jiplakan, ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 

gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 

norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. 

 

                                                                         Bandung,      Desember 2018 

                                                                                      Yang membuat pernyataan, 

 

  

  Tintin Sumartini 

 4122.5.16.21.0102 



 

 
 

ABSTRAK 

 

Tintin Sumartini, 2018. Pengaruh Pemberdayaan Pegawai dan 
Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi Pada Pengelola 
Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat), Tesis Program Pasca Sarjana 
Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister Manajemen. Dibawah 
Bimbingan Dr. H Nandan Limakrisna, Ir.MM dan H.Deden Komar Priatna, 
ST,Sip,MM,CHRA. 

 
Mengingat tugas yang delegasikan kepada pegawai pengelola keuangan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat cukup berat dan sangat sensitive dalam 
pengelolaannya, maka dituntut adanya kinerja yang optimal dari para pegawai, 
dalam arti pegawai yang ditugaskan harus professional, memiliki perilaku yang 
amanah serta bertangungjawab, sehingga dapat memberikan pelayanan yang 
memuaskan serta dilaksanakan secara efektif dan efesien. Namun kinerja pegawai 
pengelola keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat relatif belum optimal yang 
dapat disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi dalam hal kemampuan, 
keterampilan dan kecakapan serta pemberdayaan pegawai masih relatif kurang 
memadai. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pemberdayaan pegawai, kompetensi dan kinerja serta pengaruh pemberdayaan 
pegawai dan kompetensi baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 
kinerja pegawai pengelola keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. 

Metode yang digunakan adalah metode survey deskriptif dan eksplanatori. 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah para pegawai pengelola keuangan Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Barat. Populasi diambil sebanyak 58 orang, serta metode 
analisis yang digunakan adalah distribusi freukensi dan analisis jalur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pegawai pada 
umumnya berjalan dengan baik, kompetensi, masih tinggi dalam memenuhi 
kebutuhan pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan kinerja 
pegawai akan meningkat apabila pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan pegawai sebagai 
prioritas pertama, serta kompetensi pegawai prioritas ke dua, karena 
pemberdayaan pegawai dominan mempengaruhi kinerja pegawai daripada 
kompetensi pegawai. Sehingga pegawai perlu diberdayakan agar mampu 
memberikan suatu hasil prestasi kerja yang diharapkan, maka pegawai tersebut 
memperoleh penghargaan. Karena itu sebaiknya pemberdayaan pegawai 
dihubungkan dengan kompetensi pegawai, agar mereka lebih termotivasi untuk 
bekerja dibarengi dengan rasa tangungjawab pegawai dan loyalitas pada 
pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Pemberdayaan pegawai, Kompetensi, Kinerja 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 Tintin Sumartini, 2018. Effects of Competence Empowerment on 
Employee Performance (A Study in Financial Managers of the Social Service of 
West Java Province), Postgraduate Thesis Program at the University of Winaya 
Mukti, Master of Management Study Program. Under Dr. Guidance H Nandan 
Limakrisna, Ir. MM and H. Deden Komar Priatna, ST, Sip, MM, CHRA. 
 
 Considering the task that delegates to the employees of the financial 
management of the Social Service Office of West Java Province is quite heavy and 
very sensitive in its management, the optimal performance of the employees is 
demanded, meaning that the employees assigned must be professional, 
responsible and responsible, so that they can provide services satisfying and 
effective and efficient implementation. However, the performance of the 
employees of the financial management of the Social Service Office of West Java 
Province is relatively not optimal which can be caused by low competence in 
terms of ability, skills and skills as well as employee empowerment which are still 
relatively inadequate. 
 The purpose of this study was to find out and analyze employee 
empowerment, competence and performance as well as the influence of employee 
empowerment and competence both partially and simultaneously on employee 
performance financial management of the Social Service Office of West Java 
Province. 
 The method used is descriptive and explanatory survey method. The unit 
of analysis in this study is the employees of financial management of the Social 
Service Office of West Java Province. The population was taken as many as 58 
people, and the analytical method used was freelance distribution and path 
analysis. 
The results showed that employee empowerment generally went well, competency, 
was still high in meeting the financial management needs of the West Java 
Provincial Office and employee performance would increase if the financial 
management of the West Java Provincial Office seeks to improve employee 
empowerment as the first priority, as well as competence second priority 
employees, because employee empowerment is dominantly affecting employee 
performance rather than employee competency. So that employees need to be 
empowered to be able to provide an expected work performance result, the 
employee gets an award. Therefore, employee empowerment should be linked to 
employee competencies, so that they are more motivated to work accompanied by 
a sense of employee responsibility and loyalty to the financial management of the 
West Java Provincial Social Service itself. 
 
Keywords: Employee Empowerment, Competence, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Era Reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah untuk lebih bersungguh-

sungguh dalam membangun kepemerintahan yang baik (Good Governance) serta 

pemerintah yang bersih (Clean Government) di dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan di tanah air. Perubahan yang dimaksud 

diantaranya adalah tatanan hukum, politik, dan administrasi publik, termasuk 

diantaranya upaya untuk membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem 

pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

        Kinerja menjadi bagian dari tujuan seseorang atau sekelompok orang dan 

organisasi dalam bekerja. Namun kinerja tidaklah dapat tercipta begitu saja , tetapi 

akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor dimana seseorang bekerja atau 

dilingkungan organisasi tempat seseorang bekerja. 

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah diawali dengan perencanaan, 

dilanjutkan dengan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Dalam 

perencanaan dilaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah, 

berdasarkan prestasi kerja dengan mengacu pada indikator kinerja, Standar Satuan 

Harga (SSH) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
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        Faktor faktor yang berhubungan dengan kinerja diantaranya kemampuan 

seseorang dalam bidang atau keahliannya, motivasi, komunikasi dan konvensasi. 

Masalah lain yang juga erat berhubungan dengan peningkatan dan pencapaian 

kinerja adalah tugas-tugas yang diberikan pimpinan atau manajer yang mengarah 

pada kebijakan organisasi mulai dari planning, organizing, actuating, dan 

controlling. Hal-hal itu akan menentukan sikap dan perilaku pegawai dalam 

organisasi.  

 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas yang berada dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Barat. Dalam pelaksanaannya mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 

operasional di bidang kesejahteraan sosial, yang keberadaan kelembagaannya 

dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 dan Nomor 15 Tahun 

2000 Nomor 20 Seri D dan dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang 

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial mempunyai sasaran 

yaitu : perorangan, keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat, yang mengalami 

dan renta masalah kesejahteraan sosial mencangkup kemiskinan, keterlantaran, 

keturunan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, 

akibat bencana, maka dalam pelaksanannya dibantu oleh 8 UPTD dan 12 Satuan 

Pelayanan sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 68 Tahun 2009 tentang 

pembentukan UPTD panti dan pelaksanaan Satuan Pelayanan. 

Pengelola Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan mempunyai jabatan sebagai 
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pegawai fungsional umum tertentu di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.05-

BPKAD/2018 tentang Pejabat pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 

2018. 

Dengan susunan tugas dan wewenangnya pengelola keuangan adalah 

terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu (Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Daerah (SPKD) Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) dan Pengadministasian 

Keuangan).  

 Mengingat tugas yang diselenggarakan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat cukup berat dan sangat kompleks dalam pengelolaannya, maka dituntut 

adanya kinerja yang optimal dari para pegawai Pengelola Keuangan, dalam arti 

pegawai yang ditugaskan harus profesional, memiliki perilaku yang amanah serta 

bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada semua penyandang masalah sosial. 

Dimana setiap Pengelola Keuangan dituntut untuk penyerapan Anggaran 

Realisasi setiap bulannya, seperti terlihat dari Evaluasi Penyerapan Anggaran 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. 
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Tabel 1.1 Evaluasi Penyerapan Anggaran Kegiatan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat 

NO KEGIATAN 

APRIL MEI JUNI 
PENCAPAIAN 

% DALAM RUPIAH (RP) DALAM RUPIAH (RP) DALAM RUPIAH (RP) 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 PERENCANAAN      
151,324,000  

     
226,270,916  

       
23,850,000  

       
38,439,170  

       
12,100,000  

     
106,438,000  198.18 

2 PEGUM   
1,076,109,990  

     
931,130,612  

     
729,615,940  

     
335,698,348  

  
1,038,498,090  

     
395,241,835  58.44 

3 KEUANGAN        
73,087,800  

         
6,739,000  

         
4,560,000  

         
4,110,000  

         
3,140,000  

                       
-  13.43 

4 
BID 

PENANGANAN 
FAKIR MISKIN 

     
256,715,000  

     
193,500,000  

     
243,728,340  

     
102,725,000  

     
241,325,500  

     
138,723,840  58.64 

5 
BID 

PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

       
66,280,000  

     
612,508,000  

     
133,890,000  

       
34,366,000  

     
620,390,000  

       
10,785,000  80.15 

6 
BID 

REHABILITASI 
SOSIAL 

     
649,695,300  

     
382,026,200  

     
619,044,750  

     
690,272,050  

     
610,904,750  

     
206,397,500  68.03 

7 

BID 
PERLINDUNGAN 
JAMINAN DAN 
PENYULUHAN 

SOSIAL 

  
1,220,610,000  

     
661,160,800  

       
61,435,000  

     
298,821,385  

       
67,843,750  

     
668,918,700  120.67 

8 BRSPD      
622,602,000  

     
467,760,939  

     
286,909,700  

     
436,537,158  

     
474,813,800  

     
461,235,332  98.64 

9 BRSMP      
545,255,100  

     
334,353,163  

     
143,568,750  

     
303,258,645  

     
196,269,000  

     
114,826,486  98.64 

10 BPSAA   
1,168,526,470  

     
950,020,803  

  
1,122,325,770  

  
1,180,089,961  

  
1,128,603,085  

     
965,815,666  90.54 

11 BPSTW   
1,318,664,900  

  
1,216,099,515  

  
1,190,499,300  

     
994,703,361  

     
882,173,500  

  
1,159,683,333  99.39 

12 BRSBK      
461,419,625  

     
473,332,650  

     
313,389,200  

     
270,286,858  

     
549,131,225  

     
356,048,371  83.06 

13 BRSKW      
226,899,050  

     
333,427,055  

     
467,119,050  

     
403,647,609  

     
604,133,100  

     
421,033,702  89.21 

14 BPSBR      
507,351,525  

     
505,314,162  

     
474,562,025  

     
441,842,765  

     
369,858,525  

     
373,193,725  97.68 

15 BPPKS      
172,735,537  

     
129,312,559  

     
172,431,575  

     
167,404,058  

     
151,943,817  

     
103,759,634  80.56 

Sumber : Data Anggaran Kas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018. 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dari 15 capaian Evaluasi 

Penyerapan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ada 13 capaian yang 

tidak memenuhi target realisasi Penyerapan sehingga dapat dikatakan tidak 

tercapainya target penyerapan anggaran kegiatan tersebut belum memenuhi 

standar kinerja organisasi yang telah ditentukan rendahnya Kinerja Organisasi 

yang ini sebagai akibat dari rendahnya kinerja pegawai Pengelola Keuangan, hal 
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ini disebabkan penurunan target kegiatan seperti terlihat dari output yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, bahan-

bahan kebijakan yang selesai tidak tepat waktu, kurangnya jumlah/kuantitas 

pekerjaan yang terselesaikan.Sebagaimana yang terlihat pada Tabel. 

Tabel  1.2  Data  Kinerja  Pegawai  

NO URAIAN TARGET REALISASI 
1 Kemampuan 80% 65% 
2 Pengetahuan Kerja 85% 65% 
3 Ketepatan waktu 90% 70% 
4 Kualitas  Hasil Kerja 90% 70% 
5 Inisiatif 80% 76% 
6 Komunikasi 75% 65% 

Sumber : Laporan Evaluasi Kerja Pegawai  2017 

 Berdasarkan tabel 1.2 di atas, rendahnya kinerja pegawai disebabkan oleh 

kurang diberdayakannya pegawai oleh atasan  dalam menyelesaikan pekerjaan 

dan kompetensi yang tidak sesuai. Artinya, untuk meningkatkan kinerja pegawai, 

kurang diberdayakannya pegawai oleh atasan untuk menyelesaikan pekerjaan, hal 

ini dapat diindikasikan dari rendahnya kemampuan/prestasi kerja mereka, 

kurangnya kemampuan untuk berafiliasi, dan rendahnya keterampilan. 

 Selain itu, kimerja pegawai Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Sosial  

Provinsi Jawa Barat relatif kurang optimal, dimana adanya penempatan pegawai 

yang belum sesuai dengan bidang tugasnya, pekerjaan yang selesai tidak tepat 

waktu, kurangnya jumlah/ kuantitas pekerjaan yang terselesaikan dan terkadang 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan tidak mengacu pada rencana sebelumnya, 

bersifat pasif atau bersifat menunggu perintah atau dengan kata lain kurang 

inisiatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang harmonisnya hubungan 
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antara atasan dengan bawahan kurangnya kerjasama pegawai, kurangnya 

tanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaan serta keterlambatan laporan surat 

pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah 

ditentukan.  (Hasil observasi 2018).   

 Secara keseluruhan kinerja Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu sendiri 

merupakan indikasi dari kurang optimalnya kinerja pegawai. Mangkunegara 

(2009:17) menyatakan bahwa pemberdayaan pegawai sangat menunjang bagi 

individu dalam mencapai prestasi kerja. Berdasarkan pernyataan di atas, kinerja 

Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat keseluruhan akan 

meningkat.  

              Menurut Talcott Parsons pemberdayaan adalah sebuah proses dimana 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas 

kejadian – kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain (Alfianti (2011:20)). 

            Namun Iim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan  adalah suatu cara untuk 

mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan 

keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menentukan masa 

depannya sendiri dan untuk mengambil bagian dan efek dari lingkungan mereka 

sendiri (Steviarini  2008). 
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             Sedangkan menurut Khan (1994:64) pemberdayaan merupakan hubungan 

antar personal untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. 

Byars dan Rue (2004:97) memberi pengertian empowerment merupakan bentuk 

desentralisasi yang melibatkan para bawahan dalam membuat keputusan. Karena 

itu apabila para pegawai dilibatkan dalam kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat secara optimal, maka akan meningkatkan kinerja pegawai dan akhirnya 

kinerja kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan meningkat. 

 Hal lain yang dapat menunjukan dugaan kurang optimal kompetensi pada 

pegawai Pengelola Keuangan adalah masih sulitnya diperoleh data yang up to 

date dan kurang tercapainya Realisasi dari anggaran yang sudah ditargetkan setiap 

bulannya dimana setiap Pengelola Keuangan memegang beberapa kegiatan 

dengan peruntukan yang sudah terurai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA), dinilai kurang memiliki kompetensi dalam hal kemampuan, keterampilan, 

dan keahlian, sementara sebagian lainnya bekerja seadanya tanpa pola dan sasaran 

yang jelas, tingkat percaya diri kurang dalam melaksanakan tugas dan lebih fokus 

pada tugas ysng diberikan atau kurangnya inisiatif untuk konseptual strategis yang 

bersifat jangka panjang berdasarkan pada kemampuan dalam rangka memecahkan 

masalah secara kreatif untuk mengambil keputusan yang tepat. Padahal menurut 

Mathis & Jackson (2001:240) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

diantaranya mempunyai ciri ; fokus terhadap pelanggan, berorientasi pada kerja 

sama tim dan hasil kerja, inovatif, memiliki pengalaman teknis, mampu 

beradaptasi dan lain-lain. 
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 Sedangkan Spencer & Spencer (1993) dalam Ruky (2003:105). 

Mengatakan ada sesuatu karakteristik dasar yang lebih penting dalam 

memprediksi kesuksesan kerja, yang lebih berharga dari kecerdasan akademis, 

yaitu dengan menggunkan kompetensi yang dimiliki seseorang. 

 Melihat fenomena seperti itu, maka diperlukan adanya pemberdayaan 

pegawai dan kompetensi secara bersama-sama yang dapat meningkatkan kinerja 

pegawai. Menurut Sule dan Saefullah (2005:235) mengatakan bahwa kompetensi 

menjadi sesuau yang penting untuk dimiliki oleh para pegawai karena kompetensi 

merupakan faktor pendorong mengapa individu atau sumber daya manusia dalam 

organisasi berperilaku dan bersikap dengan pola tertentu, termasuk juga terkait 

dengan kinerja yang ditunjukan oleh individu tersebut. Perilaku yang diharapkan 

untuk ditunjukan oleh pegawai dalam suatu organisasi tentunya perilaku yang 

akan menghasilkan kinerja terbaik bagi orgaanisasi. Selanjutnya menurut Griffin 

yang dikutip Sule Saefullah (2005:235) menjelaskan kinerja terbaik ditentukan 

oleh tiga faktor, yaitu : motivasi, motivasi yaitu yang terkait dengan keinginan 

untuk melakukan pekerjaan; dan pemberdayaan. Pemberdayaan yaitu hubungan 

kepercayaan antar pegawai dengan pimpinan yang dibutuhkan untuk melakukan 

pekerjaan. 

 Bertitik tolak pada uraian di atas, sangat penting untuk diteliti mengenai 

Pengaruh Pemberdayaan Pegawai dan Kompetensi Terhadap Kinerja 

Pegawai (Study Pengelola Keuangan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). 
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 Namun, kinerja pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat relatif belum optimal. Rendahnya kinerja pegawai Pengelola Keuangan 

dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya kompetensi dalam 

pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan profesi, diklat pelayanan 

kesejahteraan sosial, yang merupakan nilai unsur utama Pengelola Keuangan. 

 Hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan yang belum mengacu pada merit 

system. Yaitu pemberian pemberdayaan pegawai secara profesional berdasarkan 

prestasi kerja dan pemanfaatan jam kerja yang kurang optimal. Pemberdayaan 

pegawai saja tidak akan mampu meningkatkan kinerja secara optimal oleh 

kompetensi pegawai. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok 

mempunyai sebagai perumusan kebijakan operasional bidang Kesejahteraan 

Sosial, penyelenggaraan pelayanan umum bidang Kesejahteraan Sosial pembinaan 

dan fasilitas pelaksanaan tugas–tugas bidang Kesejahteraan Sosial meliputi 

program,pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan sosial, 

pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta UPTD, serta 

penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Mengingat tugas yang didelegasikan kepada Sub Bag Keuangan dan Aset 

yaitu kepada pengelola keuangan cukup berat dan sangat sensitif, dalam 

pengelolaannya maka dituntut adanya kinerja yang optimal dari para pegawai 
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dalam arti pegawai yang ditugaskan harus proposional, memiliki prilaku yang 

amanah, serta bertanggungjawab sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada semua unit kerja dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat serta dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kinerja pegawai yang 

meningkat akan turut mempengaruhi dan meningkatkan prestasi organisasi 

sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai. 

Namun kinerja pegawai Sub Bag Keuangan dan Aset Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat relatif belum optimal. Rendahnya kinerja pegawai Pengelola 

Keuangan dapat disebabkan oleh beberapa hal, namun yang terlihat adalah 

rendahnya kompetensi dalam hal kemampuan, keterampilan dan kecakapan, 

sementara sebagian lainya bekerja seadanya tanpa pola dan sasaran yang jelas, 

karena pemberdayaan masih relatip kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari 

pemberdayaan pegawai yang belum mengacu pada merit sistem, yaitu pemberian 

pemberdayaan pegawai secara proporsional berdasarakan prestasi kerja dan 

pemanfaatan jam kerja yang masih kurang optimal. Pemberdayaan pegawai saja 

tidak akan mampu kinerja secara optimal tanpa ditunjang oleh kompetensi 

pegawai. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemberdayaan  pegawai  Pengelola Keuangan di Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat. 
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2. Bagaimana  kompetensi  pegawai  Pengelola Keuangan  Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Bagaimana  kinerja pegawai  Pengelola Keuangan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat. 

4. Seberapa besar pengaruh pemberdayaan dan kompetensi  terhadap 

kinerja pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat, baik secara simultan maupun parsial.  

 

 1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Pemberdayaan  pegawai  Pengelola Keuangan  Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Barat. 

2. Kompetensi  pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat.. 

3. Kinerja pegawai  Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat.  

4.  Besarnya Pengaruh pemberdayaan dan kompetensi terhadap kinerja 

pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, baik 

secara simultan maupun parsial.                                                                                                                                 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Sesuai yang ingin diperoleh, maka hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat berguna : 

1. Untuk lembaga Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian dan 

penulisan ini merupakan sumbangan yang dapat dijadikan referensi 

koreksi untuk perbaikan beberapa kelemahan di masa lalu dan 

perbaikan di masa yang akan datang. 

2. Memberikan masukan kepada lembaga akan pentingnya pemerdayaan 

dan kompetensi kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

3. Bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya, tesis ini merupakan 

salah satu sumber informasi dan pengetahuan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan peningkatan kinerja dalam organisasi. Selain itu 

dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya. 

4. Bagi peneliti sebagai sarana pengaplikasian Antara teori yang di dapat 

di bangku perkuliahan dengan dunia kerja yang sesungguhnya 

dilapangan dalam suatu organisasi. Diluar itu dengan selesainya 

penulisan tesis ini penulis akan mendapat gelar Magister Management 

(MM), sesuai konsentrasi yang dipelajari yaitu Sumber Daya Manusia 

(SDM).
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTENSI 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Pada kajian pustaka dalam penelitian ini, karena akan meneliti mengenai 

lingkup MSDM sebagai grand theory dalam penelitian ini dibahas terlebih 

dahulu. Pada dasarnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 

suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sunber daya 

yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan 

kontribusi  yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. 

Siagian (2008:10) MAnajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam 

organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada 

organisasi. Dengan demikian, focus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah 

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.  

Sedangkan Mangkunegara (2005:2) mengemukakan: 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 
terhadap penghargaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi”. 
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Pendapat dari French yang dikutip oleh Handoko (2004:3) mengatakan 

bahwa manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi pengembangan dan 

pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.  

Sedangkan  menurut Hedjrachman dan Husnan (1990:5) mengatakan 

bahwa manajemen personalia adalah perencanaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk 

membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat. 

Oleh karena itu, dari pengertian di atas bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana mendayagunakan 

sumber daya manusia dengan mengandalkan fungsi-fungsi manajemen sumber 

daya manusia secara optimal sehingga tercapai tujuan instansi maupun individu. 

 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip MSDM 

Prinsip-prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Siagian 

(2008:13), sebagai berikut: 

1. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki 

oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah 

kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. 

2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau 

kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari 

organisasi tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan 

terhadap pencapaian tujuan organisasi dan perencanaan strategis. 
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3. Kultur dan nilai organisasi suasana organisasi dan perilaku manajerial 

yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang 

besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu, kultur ini 

harus ditegaskan, dari upaya yang terus menerus mulai dari puncak, 

sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi. 

 

2.1.1.3 Fungsi-Fungsi MSDM 

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Siagian (2007:7-

21), adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan 

tenaga kerja agar sesuai dengan perusahaan dan efektif serta efisien 

dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Perencanaan ini 

untuk menetapkan program kepegawaian yang ada dalam 

perusahaan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasian semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubunga kerja, 

delegasi wewenang, integritas, dan koordinasinya, dalam bagan 

organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujusn. 

Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan 

secara efektif. 
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3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan agar mau bekerja sama dan bekrja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin dengan 

kepemimpinannya, memerintah bawahan agar mengerjakan semua 

tugas-tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan atau kesalahan, 

diadukan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik 

akan membantu terwujudnya tujuan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui 

pelatihan. Pelatihan yang diberikan, harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 
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7. Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak 

langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 

yang diberikan karyawan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan perusahaan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kubutuhan karyawan agar tecipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisisk, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap 

mau bekerjasama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi menajemen sumber daya manusia 

yang terpenting dari kunci terwujudnya tujuan perusahaan, karena 

tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. 

Kedisplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian itu disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-

sebab lain. 
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2.1.2. Pemberdayaan 

2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang harus ada dalam 

suatu organisasi, bahkan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi organisasi yang menjalankan operasinya. Sebagai faktor dalam 

organisasi, manusia tidak dapat hanya sekedar dipandang seperti faktor-faktor 

produksi yang lain, misalnya peralatan, modal, teknologi dan sebagainya, tetapi 

manusia harus lebih dipandang sebagai mitra kerja dari seluruh yang ada dalam 

organisasi itu. 

 Pentingnya pengkoordinasian sumber daya manusia dalam operasi 

oeganisasi, karena manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan, kepentingan, 

keinginan, perasaan, sikap, perilaku yang setiap individu mempunyai perbedaan 

dan semuanya ingin dipenuhi. Lebih lagi bagi suatu organisasi yang seluruh 

sumber daya utamanya adalah manusia, keluaran yang dihasilkan berupa jasa dan 

yang menikmati jasa tersebut adalah masyarakat (publik). Antara sumber daya 

manusia sebagai penghasil jasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut 

tentunya mempunyai perbedaan kepentingan, yang sulit untuk ditemukan. Jika 

pengguna jasa (masyarakat) merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, maka 

muncullah ketidak puasan yang dapat berupa complain, protes, demo, acuh dan 

sebagainya. Oleh karena itu titik berat perhatian pimpinan terhadap sumber daya 

manusia menjadi sangat penting. 

 Sumber daya manusia sebagai komponen terpenting dalam organisasi 

tidak dapat digantikan dengan komponen yang lain, lebih-lebih untuk organisasi 
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penghasil jasa seperti Dinas Sosial, sehingga pengelolaan terhadap sumber daya 

manusia ini semakin penting, alasannya diantaranya adalah: 

a) Munculnya angkatan kerja baru secara terus menerus 

b) Munculnya ketikpuasan dari masyarakat pengguna jasa 

c) Gaya hidup yang pada saat ini mengalami perubahan drastis 

d) Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang baru 

e) Perubahan nilai-nilai 

f) Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

g) Kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

Sumber daya manusia sebagai individu dalam sebuah organisasi sangat 

menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan. Untuk itu 

keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya haruslah diusahajkan 

melalui keefektifan individu yang ada di dalamnya. Manajer atau pimpinana harus 

seoptimal mungkin mengusahakan agar para individu dalam organisasi 

mempunyai kontribusi dalam pencapaian tujuan. Jika diilustrasikan tampak 

seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: Maskat, (1993:9) 

Gambar 2.1. Tiga Perspektif Keefektifan 

Keefektifan 
Individu 

Keefektifan 
Kelompok 

Keefektifan 
Organisasi 
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Ada berbagai perbedaan definisi pemberdayaan (empowerment) yang 

dikemukakan para ahli. Menurut Talcott Parsons pemberdayaan adalah sebuah 

proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai 

pengontrolan atas kejadian–kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang 

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dapat 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain (Alfianti (2011:20)). 

Sedangkan menurut Khan (1997:64) pemberdayan merupakan antar 

personal untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Byars 

dan Rue (2004:97) member pengertian empowerment merupakan bentuk 

desentralisasi yang melibatkan para bawahan dalam membuat keputusan. 

Dari definisi di atas dapat di ambil beberapa hal penting dari pengertian 

pemberdayaan, yaitu: Pertama, pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada 

karyawan. Kedua, menciptakan kondisi saling percaya antar manajemen dan 

karyawan. Ketiga. Adanya employee involwement yaitu melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan Kartasasmita (2000:133), mengemukakan bahwa dalam 

pemberdayakan masyarakat mencakup dua pokok persoalan yang amat penting 

dalam membangun nasional yakni konsep pembangunan yang berakar kerakyatan 

dan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu stategi dalam menjalankan 

pembangunan berakarkan kerakyatan. 

Pendapat Kartasasmita tersebut diyakini benar oleh pemahamannya 

terhadap sejarah penyusunan serta latar belakang pemikiran para penyusun 
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Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Republik Indonesia disusun berdasarkan 

semangat kerakyatan. Demokrasi ekonomi serta harfiah berarti kedaulatan rakyat 

di bidang kehidupan ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang 

kehidupan ekonomi, yang dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat. 

Akan tetapi arah perkembangan ekonomi tidak seperti yang dikehendaki 

oleh konstitusi dengan sendiirinya, dikarenakan oleh ketidakseimbangan dalam 

proses pembangunan yang semakin lama semakin membesar semakin melebarkan 

jurang kesenjangan. Demikian juga pemberyaan pegawai yang dilakukan 

perusahaan-perusahaan, kendala yang terjadi biasanya kekurang tepatan antara 

penugasan yang diberikan dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. 

Dalam upaya mengatasi tantangan seperti inilah diperlukan strategi 

pemberdayaan pegawai dalam hal ini pemberdayaan pegawai pengelola keuangan, 

dengan dasar pendangan bahwa upaya yang dilakukan harus menyentuh langsung 

pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan pegawai dan 

produktivitas kerja, yang merupakan bagian tertinggi melalui pengembangan dan 

mendinamiskan potensinya dengan kata lain pemerdayaan dan pembinaan. 

Upaya berupa pengerahan sumber daya untuk meningkatkan potensi 

pegawai akan meningkatkan produktivitas pegawai sehingga baik sumber daya 

manusia, maupun sumber daya perusahaan lainnya lebih produktif. 

Dengan demikian pemberdayaan dan pembinaan tidak hanya memulihkan 

dan mengembangkan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi juga nilai tambah bagi 

para pegawainya, seperti pendapat Kartasasmita (2000:142), bahwa 

pemberdayaan pegawai adalah sebuah konsep peningkatan kepuasan kerja yang 



22 
 

 

memadukan nilai-nilai sosial, sehingga pegawai akan lebih sering dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini pemberdayaan dapat 

diukur adanya partisipasi yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang 

lain dengan indikator sebagai, kesesuaian tanggungjawab dengan kompetensi 

pegawai , kesesuaian pekerjaan dengan keahlian pegawai, ketepatan keputusan 

yang dibuat oleh pegawai, kepercayaan manajemen terhadap pagawai, keeratan 

hubungan kerja antara manajemen dengan pegawai, dan ketepatan pembinaan 

pegawai. 

 

2.1.3 Kompetensi (Competences) 

2.1.3.1 Pengertian dan Karakteristik Kompetensi 

 Menurut Mitrani, Daziel and Fitt (1992:76), “competency concept is not a 

new one”. Organisasi industry psikologi Amerika, memprogramkan tentang 

kometensi telat dimulai pada tahun 1976 dan awal 1970. Menurut program 

tersebut, banyak hasil studi yang mneunjukkan bahwa hasil tes sikap dan 

pengetahuan, prestasi belajar di sekolah dan diploma tidak dapat memprediksikan 

kinerja atau keberhasilan dalam kehidupan. Unsur-unsur tersebut sering 

menimbulkan bias terhadap minoritas, wanita dan orang yang berasal dari strata 

sosial ekonomi yang rendah. Temuan tersebut telat mendorong dilakukan 

penelitian terhadap variable kompetensi yang diduga memprediksikan individu 

dan tidak bias karena faktor rasial, jender dan sosial ekonomi. Oleh sebab itu 

beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah: 
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1. Membandingkan individu yang secara jelas berhasil di dalam 

pekerjaan dengan individu yang tidak berhasil 

2. Mengidentifikasikan pola fikir dan perilaku individu yang berhasil 

Semua jenis kompetensi yang bersifat non akademik seperti kemampuan 

menghasilkan ide-ide yang inovatif, management skill, kecepatan mempelajari 

jaringan kerja. Berhasil memprediksi kinerja individu dalam pekerjaannya. 

Menurut Clark (1997a:297) “Competency is a knowledge or know hoe for doing 

a effective job”. Sementara itu menurut Davis (2000:299) : ”Competency is a 

capability perpective and people knowledge, especially to impact on ability for 

need in a business via minimize cost and optimalization services to custumer 

more for less”. 

Menurut Mitrani, Palziel and Fitt, (1992), Spencer & Spencer, (1993:105), 

Competency define as people based characteristic and implication on job 

effectiveness. Kompetensi dapat dibagi atas dua kategori yaitu: “theshold”  dan 

“differentiating” menurut kinerja yang digunakan memprediksikan kerja suatu 

pekerjaan. (Spencer and Spencer, 1993), yaitu: 

1. Threshold competencies adalah karakteristik utama (biasanya pengetahuan 

untuk keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca) yang harus 

dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. 

2. Differentiating competencies adalah factor-faktor yang membedakan 

individu yang berkinerja tinggi dan rendah. 
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Terkait dengan peran stategi sumber daya manusia, kompetensi dilakukan 

dengan pemahaman organisasi tentang peran sumber daya manusia yang semula 

people issue menjadi people relate business issues. 

Menurut Schuller and Jackson dalam Wahyudi (2002:75) people issue 

didefinisikan sebagai isu bisnis yang hanya dikaitkan dengan orang bisnis saja, 

(business competence is only business people), sebagai implikasi kompetensi 

karyawan atau eksekutif sumber daya manusia cenderung kurang diakui, maka 

pemahaman tersebut berubah menjadi people related business issue (business 

competence is of every business people in the organization include human 

resources management people or executives). People related business issue 

didefinisikan sebagai persoalan bisnis yang selalu dikaitkan dengan peran serta 

aktif sumber daya manusia. Isu ini berkembang oleh karena adanya tendensi 

seperti: people, service and profit, 100% custumer service, challenge and 

opportunities, now lay off, guaranted for treatment, survey of feed back or 

action,promote for work, profitsharing and open door policy). 

Tendensi-tendensi ini memiliki impikasi yang menurut konstribusi aktif 

semua pihak, yang ada dalam organisasi, terutama karyawan sumber daya 

manusia. Peran sumber daya manusia akan semakin dihargai terutama dalam hal 

kompetensi sumber daya manusia, untuk pengelolaan bisnis. Penghargaan 

terhadap kompetensi sumber daya manusia diperlukan karena akan mempengaruhi 

keefektifitasan kegiatan bisnis (Schuller dan Jacson, 2002). Sumber daya manusia 

yang dihargai akan bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik 

bagi organisasi. 



25 
 

 

 Melalui penelitian yang cukup mendalam Hart  (1999:368) menemukan 

15 unsur dalam kompetensi para pegawai, yaitu: 

1. Orientasi pencapaian pestasi (The performance orientation) 

2. Pemikiran analisis (The analytical thinking) 

3. Memiliki kemampuan dalam berhadapan dengan kondisi serba tidak 

pasti (To have ability in a uncertainty condition) 

4. Pengambilan keputusan (Decision making) 

5. Kepemimpinan (Leadership) 

6. Kerja jejaring (Networking) 

7. Komunikasi lisan (Verbal communication) 

8. Dorongan pribadi dan inisiatif (Self stimuli and inisiative) 

9. Kemampuan untuk membujuk 

10. Perencanaan dan pengorganisasian 

11. Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik 

12. Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengembangan diri 

13. Kerja kelompok 

14. Tingkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

15. Komunikasi tertulis 

Penelitian yang dilakukan oleh Gronroos dkk. Pada tahun 1990 dalam 

(Johnson, 1995:55a) menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 6 kriteria yang 

dipergunakan untuk mengukur tingkatan kualitas atas suatu pelayanan, masing- 

masing yaitu: 

1. Profesionalitas dan keterampilan pegawai 
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2. Sikap dan perilaku 

3. Aksesabilitas dan kelenturan 

4. Kehandalan dan kepercayaan 

5. Pemulihan dan recovery 

6. Reputasi dan kredibilitas 

Sementara itu, dari penelitian Mac Land an Handoko (2004;24) berhasil 

menemukan 4 dimensi kompetensi pribadi yang menjadi prasyarat bagi 

keberhasilan suatu entitas bisnis, yaitu: 

1. Perencanaan secara optimal menyangkut kebutuhan untuk berprestasi 

dan penyusunan skala prioritas  

2. Melakukan pengelolaan tim kerja 

3. Melakukan pengelolaan diri sendiri 

4. Menggunakan kemampuan intelektual yang ada untuk melakukan 

pengambilan keputusan 

Berbagai pendapat para ahli yang melakukan penelitian sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini kompetensi pegawai dan di ukur dengan mendasarkan kepada 

beberapa karakteristik, sebagaimana yang terlihat pada table 2.1 berikut ini: 

Table 2.1 karakteristik kompetensi pegawai menurut para ahli 

NO KARAKTERISTIK KOMPETENSI PEGAWAI MENURUT 

1 
Kompleksitas keterampilan manajerial sekaligus 
professional dengan tingkat tanggung jawab yang 
tinggi dari para pejabat pelaksanaannya 

Bergenhenegouwen 
(1997:58) 

2 Berupaya untuk meningkatkan kualitas dan 
efesiensi pekerjaan Denton (1997:7) 

3 
Keterampilan, pendapat/ kemampuan mengkritisi 
permasalahan, sikap dan nilai yang dianut, 
pengetahuan, kemampuan dan kapasitas 

Gale dan Pol 
dalam Birdir 
(2000:205) 

4 Memiliki pola pengambilan keputusan, baik dalam Gilmore (1996:43) 
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kontek perencanaan, operasional maupun yang 
bersifat taktikal 

5 Berorientasi pada pencapaian prestasi Hart (1999:368) 

6 

Pengetahuan professional, orientasi kepada 
pelanggan, kepedulian kepada bisnis, 
kepemimpinan dan perencanaan serta 
perngorganisasian 

Houtzagers 
(1999:29) 

7 Kedalaman pengetahuan atas keterampilan tertentu Hronec (1993:33) 

8 Keterampilan teknis, keterampilan manajerial, serta 
perilaku Jackson (2002:26) 

9 Keahlian dan profesionalisme yang dipergunakan 
dalam menjalankan suatu kegiatan pelayanan jasa 

Johnson 
(1995a:70) 

10 

Mampu menempati dengan baik, bersifat spesifik, 
tulus hati, memiliki kemampuan untuk berkreasi, 
memiliki keteramoilan mendengar dan menyimak 
secara efektif 

Nelson (1998:76) 

11 
Mampu bekerja secara efektif, meiliki motif, bakat, 
keterampilan pada berbagai aspek, citra diri, peran 
sosial dan ilmu pengetahuan tertentu 

Robotham 
(1996:27) 

Sumber: Setyo Riyanto, 2004 

Menurut Marthis & Jackson (2002:241), competency is a base 

characteristic that correlation of individual or team performance achievement. 

Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan 

peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kemampuan (abilities). Model 

konseptual akan kompetensi dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

Sumber : Mathis & Jackson (2001) 

Gambar 2.2 : Model Konseptual Akan Kompetensi 

 Kompetensi terlihat dan tersembunyi, mengilustrasikan bahwa adanya 

kompetensi yang terlihat dan tersembunyi. Pengetahuan, lebih terlihat, dapat 

         PENGETAHUAN          KETERAMPILAN       KEMAMPUAN 

Skala:    Terlihat               Tersembunyi 
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dikenali oleh banyak perusahaan dalam mencocokan orang terhadap pekerjaan. 

Keterampilan, walaupun sebagian dapat terlihat seperti keterampilan dalam 

membuat lembar pekerjaan keuangan, sebagian lain seperti keterampilan negosiasi 

dapat kurang teridentifikasi. Akan tetapi kompetensi tersembunyi berupa 

kecakapan, yang mungkin lebih berharga, yang dapat meningkatkan kinerja. 

Sebagai contoh, kompetensi untuk membuat konsep hubungan stategis dan untuk 

mengatasi konflik interpersonal, lebih sulit diidentifikasi dan nilai. 

Kompetensi yang ditetapkan dalam organisasi merupakan basis dari 

berbagai aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki, yang dikondisikan 

sebagai upaya pendukung dalam pencapain kinerja organisasi, dengan keunggulan 

kinerja merupakan modal penting untuk mengantar organisasi mencapai tingkat 

keunggulan bersaing keunggulan bersaing yang optimal dan efisien. 

 

2.1.3.2 Metodologi Analisis Kompetensi 

Tidak seperti pendekatan tradisional untuk menganalisis pekerjaan, yang 

mengidentifikasikan tugas, pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan 

suatu pekerjaan, pendekatan kompetensi mempertimbangkan bagaimana 

pengetahuan dan keterampilan tersebut digunakan. Pendekatan kompetensi juga 

mencoba mengidentifikasikan. Faktor tersembunyi yang seringkali sangat penting 

untuk kinerja superior. Pendekatan kompetensi menggunakan beberapa 

motodologi untuk membantu supervisor mengidentifikasikan contoh- contoh dari 

yang apa mereka maksudkan dengan sikap dan bagaimana faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi  efektifitas kerja. 
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Menurut Marthis Carrel & Jackson beberapa metodologi tersedia dan 

digunakan untuk menentukan kompetensi, pada umumnya dengan “behavioral 

event interviews” yaitu terdiri dari proses sebagai berikut: 

1. Suatu system senior manajer mengidentifikasi bidang-bidang hasil 

kinerja masa depan yang penting untuk rencana stategis dan bisnis 

dari organisasi. Konsep ini dapat lebih luas dari pada yang digunakan 

dimasa lampau. 

2. Grup panel dibentuk terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan 

tentang pekerjaan-pekerjaan di perusahaan tersebut. Grup ini dapat 

beranggotakan baik pegawai yang berkinerja rendah maupun tinggi, 

supervisor, manager, trainer, dan lainnya. 

3. Seorang fasilitator dari sumber daya manusia atau seorang konsultan 

luar mewawancarai anggota panel tersebut untuk mendapatkan 

contoh- contoh spesifik dari kelakuan pekerjaan dan kehadiran 

sebenarnya dalam pekerjaan. Selama wawancara orang- orang tersebut 

juga ditanyai tentang pikiran dan perasaannya selama setiap kejadian 

yang digambarkan. 

4. Menggunakan kejadian-kejadian tersebut, sang fasilitator membuat 

uraian rinci dari setiap kompetensi. Face deskriptif ini harus jelas dan 

spesifik, sehingga pegawai, supervisor , manajer dan lainnya dalam 

organisasi mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai 

kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan. 
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5. Kompetensi- kompetensi tersebut diurutkan dan level yang 

dibutuhkan untuk mencapainya diidentifikasikan. Kemudian 

kompetensi dirinci untuk setiap pekerjaan. 

6. Akhirnya standar kinerja diidentifikasikan dan dihubungkan dengan 

pekerjaan. Proses seleksi, pelatihan, pendidikan dan kompetensi yang 

sesuai terfokus pada kompetensi harus dibuat dan diimplementasikan. 

Menurut Mathis & Jackson, kompetensi yang digunakan dalam 

organisasi bervariasi sekali. 

 

2.1.3.3 Penerapan Kompetensi Berdasarkan Fungsi Sumber Daya 

Manusia 

Setiap organisasi memiliki kompetensi yang berbeda karena belum adanya 

persyaratan standar untuk menempati suatu posisi, serta penentuan pelatihan bagi 

sumber daya manusia belum sistematis maka aplikasi kompetensi diprioritaskan 

berdasarkan fungsi sumber daya manusia di organisasi. 

Menurut Mitrani, Dalzie, Fitt (1992); Spencer & Spencer (1993), dari 

pemikiran para ahli dapat diidentifikasikan beberapa pokok pikiran tentang 

kualitas yang perlu dimiliki orang pada eksekutif (executives), manajer 

(managers) dan karyawan (employees) dalam penelitian ini yang dibahas adalah 

mengenai kompetensi tingkat karyawan (personil) 

Kompetensi karyawan diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang 

sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat karyawan meliputi: 
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a. Flexibility 

Yaitu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan 

yang menggembirakan ketimbangan sebagai ancaman. 

b. Information seeking, motivation and ability to learn 

Yaitu kemampuan mencari kesempatan belajar tentang keahlian teknis 

dan interpersonal. 

c. Achievement motivation 

Yaitu kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas, 

produktivitas. 

d. Work motivation under time pressure 

Yaitu kemampuan menahan stress dalam organisasi, dan komitmen 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

e. Collaborativeness 

Yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif di dalam 

kelompok 

f. Custumer service orientation 

Yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil konsumen, 

mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. 

 

2.1.4 Kinerja Pegawai 

Untuk mengetahui apakah individu- individu dalam organisasi yang 

dipimpin sudah memenuhi criteria efektif atau belum, maka diperlukan jika 

dimiliki instrument yang memadai. Hasil pengukuran tersebut kemudian 
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dibandingkan dengan suatu tolak ukur atau standar. Berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, maka peran dari individu atau sangat menentukan, sehingga 

uraian mengenai keefektipan hanya akan dibahas pada tingkat individu. 

Keefektipan individu sering juga disebut dengan istilah kinerja pegawai 

atau kinerja pegawai individu, dan jika dikaitkan dengan organisasi pemerintahan 

sering disabut dengan istilah kinerja pegawai. Selanjutnya untuk membahas lebih 

lanjut mengenai kinerja pegawai, perlu disamakan terlebih dulu pengerian 

mengenai kinerja pegawai.  

Banyak definisi atau pengertian mengenai Kinerja Pegawai, pengertian 

yang satu kadang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pengertian yang lain, 

sehingga secara umum belum ada kata sepakat mengenai pengertian kinerja 

pegawai, oleh karena itu jika kita berbicara mengenai kinerja pegawai akan 

muncul suatu situasi yang bertentangan (paradoksial) 

Greenberg yang dikutip oleh M Sinungan (1986:18) mengidentifikasikan 

kinerja pegawai sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu 

tertentu dibagi dengan totalitas masukan selama periode tersebut. Kinerja pegawai 

mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber- sumber dalam 

memproduksi barang dan jasa. Kinerja pegawai dalam organisasi adalah sejauh 

mana sumbangan dalam organisasi itu dapat mencapai tujuan atau sasaran 

organisasi. 

Dengan demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa kinerja 

pegawai merupakan suatu ukuran bagi dalam mengabdikan dirinya pada 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari sudut 
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pandang teori psikologi, kinerja pegawai merupakan proses tingkah laku kerja 

seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaan. 

Perbedaan antara satu dengan individu itu sendiri atau mungkin karena situasi 

yang berbeda. Dengan demikian kinerja pegawai sebenarnya dapat memuaskan 

atau tidak tergantung pada faktor individu dan situasi atau lingkungan kerjanya. 

Faktor individu yang sangat penting dalam kaitannya dengan kinerja pegawai 

adalah kopetensi, sedangkan faktor situasi yang paling penting dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah kompetensi, sedangkan faktor situasi yang 

paling penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai adalah pemberdayaan. 

Kinerja pegawai-pegawai adaministratif yang hasil pekerjaannya tidak 

dapat diukur secara kualitatif absolute, maka dapat digunakan pendekatan melalui 

tiga komponen, yaitu: 

1. Kualitas kerja, yaitu penyelesaian pekerjaan yang dikaitkan dengan 

ketelitian,kecermatan, kesesuaian standar dan lain sebagainya. 

2. Kualitas kerja, yaitu penyelesaian pekerjaan yang dikaitkan dengan 

waktu, volume pekerjaan,, lembur dan sebagainya. 

3. Tanggung  jawab, yaitu penyelesaian pekerjaan yang dikaitkan dengan 

skill, inisiatif, disiplin dalam mengikuti tata kerja yang ada dan lain 

sebagainya. 

Kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pegawai. Kinerja pegawai yang umum untuk kebanyakan 

pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut: 

 Kualitas dari hasil 



34 
 

 

 Ketepatan waktu dan hasil 

 Kehadiran 

 Kemampuan bekerjasama 

Selanjutnya diungkapkan pakar lain bahwa, pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan (Mangkunegara, 2004:67). 

Keberhasilan organisasi ditentukan oleh seberapa baik dalam pengelolaan 

kinerja kolektif, kerja adalah kuncinya. Jika anda seorang manajer, anda dibayar 

untuk mengelola kinerja. Mengelola kinerja adalah tanggung jawab utama 

manajer memproduksi hasil akhir (kinerja) dari tim anda dengan menggunakan 

semua sumber daya yang dimiliki oleh atau dapat diakses untuk mereka. 

Sementara itu manurut Timpe (1998:9) kinerja seseorang dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal, yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam atau pekerja 

fungsional itu sendiri, seperti sikap, perilaku, dan kemampuan pekerja 

fungsional dapat mempengaruhi kerja sehari-hari. 

2. Faktor ekternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu pekerja 

fungsional itu sendiri. Faktor ini dapat mempengaruhi kecakapan dan 

motivasi pekerja fungsional. Impe menyatakan bahwa faktor ekternal 

yang menentukan tingkat kinerja karyawan adalah lingkungan, 
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perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kerja, umpan balik dan 

administrasi pengupayaan. 

Pada dasarnya kinerja berarti suatu hasil akhir. Kinerja adalah titik akhir 

orang, sumberdaya dan lingkungan tertentu, untukproduk yang kasat mata atau 

jasa yang kurang terlihat langsung. Sejauh interaksi ini memberikan hasil dalam 

tingkat dan mutu yang dikendaki, pada level biaya yang disepakkati, kinerja akan 

dinilai memuaskan, baik, atau mungkin luar biasa. Sejauh hasil itu 

mengecewakan, apapun alasannya, kinerja akan dinilai buruk atau merosot. 

Dimensi lain dari kinerja diluar beberapa yang umum diatas dapat 

ditetapkan pada berbagai pekerjaan. Criteria pekerjaan (job criteria) atau dimensi 

yang spesifik dari kriteria pekerjaan akan mengidentifikasi elemen yang paling 

penting dalam pekerjaan mereka, karena mengidentifikasikan apa yang dibayar 

organisasi untuk dilakukan orang dalam pekerjaan mereka, karena 

mengidentifikasi apa yang dibayar organisasi untuk dilakukan oleh karyawan, 

oleh karena itu kinerja dari individu pada kriteria pekerjaan harus diukur dan 

dibandingkan terhadap standar dan kemudian hasilnya dikomunkasikan kepada 

karyawan. 

Sebagian besar pekerjaan mempunyai lebih dari satu kriteria pekerjaan 

atau dimensi. Seringkali individu tertentu menunjukkan kinerja yang lebih baik 

pada beberapa kriteria pekerjaan tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. 

Disamping itu beberapa kriteria mungkin lebih penting daripada yang lainnya bagi 

organisasi. Dalam kondisi seperti ini, pembobotan terhadap kriteria dapat 
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digunakan untuk mengajukan kepentingan relatif dari beberapa kriteria pekerjaan 

dalam satu pekerjaan. 

Bagaimana dengan system yang mendukung orang tersebut? Apakah 

cukup memadai? Seberapa baik manajemen penyimpanan datanya? Dan 

bagaimana dengan pemahaman yang jelas tentang tugasnya? Orang yang paling 

cakap dan sangat termotivasi, tetapi diberikan instruksi atau arahan yang buruk, 

tidak akan menunjukkan kinerja baik kecuali kebetulan saja, yang memunculkan 

mutu kepemimpinan sebagai faktor lainnya. Jelasnya masih ada lebih banyak 

faktor yang berperan, dari pada sekedar A x M. persamaan ini adalah pendekatan 

yang terlalu sederhana. Namun demikian, beberapa upaya lainnya melangkah 

terlalu jauh kearah yang berlawanan. Upaya ini terlalu merumitkan kinerja dengan 

mendaftarkan setiap isu besar dan kecil yang mungkin saja relevan. 

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernardin & 

Russel dan Handoko (2004:376) menjelaskan kinerja merupakan catatan outcome 

yang di hasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan Selma 

periode waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama 

dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang 

dilakukan. Pengertian kinerja disini tidak bermaksud menilai karakteristik 

individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama periode 

waktu tertentu. 

Pengukuran kinerja membutuhkan pengggunaan kriteria yang relevan 

yang berfokus pada aspek paling penting dari pekerjaan pegawai , atau dengan 
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kata lain kriteria pekerjaan yang paling penting harus diidentifikasi dan 

dihubungkan pada deskripsi pekerjaan pegawai (Mathis-Jackson 2002:379). 

Sedangkan standar kinerja (performance standard) mengidentifikasikan 

tingkat yang diharapkan dari kinerja dan merupakan pembanding kinerja 

(benchmarks) atau tujuan atau target, tergantung pada pendekatan yang diambil. 

Standar kerja yang realistis, dapat diukur, dipahami dengan jelas, akan bermanfaat 

baik bagi organisasi maupun karyawannya. Hal-hal tersebut harus ditetapkan 

sebelum penilai pekerjaan dilakukan. Standar-standar yang didefinisikan dengan 

baik memastikan setiap orang yang terlibat mengetahui tingkat pencapaian yang 

diharapkan. Baik standar numeric maupun non numberik maupun non numberik 

dapat dugunakan. 

Seberapa baik para karyawan memenuhi standar yang ditetapkan sering 

kali dituliskan dengan angka (5,4,3,2,1) atau peringkat verbal, sebagai contoh, 

“menonjol” atau “tidak memuaskan”. Jika lebih dari satu orang terlibat dalam 

penilaian, mereka mungkin menemukan kesulitan untuk mencapai kesepakatan 

pada tingkat previsi kinerja yang tercapai secara relatif terhadap standar. 

Seseorang yang berasal dari ekternal suatu pekerjaan, seperti supervisor 

atau pengawas kendali mutu, seringkali menetapkan standar untuk pekerjaan 

tersebut. Tetapi standar dapat juga ditulis secara efektif oleh para karyawan. 

Karyawan yang berpengalaman biasanya mengetahui apa yang merupakan kinerja 

yang memuaskan dari tugas dalam deskripsi pekerjaannya, demikian juga dengan 

supervisor mereka. Maka dari itu, individu ini seringkali dapat berpartisipasi 

dalam menetapkan standar kinerja bersama manajer mereka. 
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2.2     Kerangka Pemikiran 

Pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan 

wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua 

pengembangan produk dan pengambilan keputusan. Sejauhmana salah satu unsur 

tersebut lebih penting tergantung pada sifat dan pentingnya pekerjaan bagi 

karyawan. Hasil kerja yang sangat memuaskan dapat dicapai dalam situasi buruk, 

menakala hasrat karyawan untuk berprestasi amat kuat. Sebaliknya, kondisi yang 

sangat baik tidak berarti mengahalangi munculnya hasil kerja yang justru sangat 

mengecewakan  apabila para karyawan tidak mempunyai gairah untuk berprestasi. 

Dari ilustrasi di atas tercermin kebenaran dari teori-teori pemberdayaan yang telah 

diuraikan di atas, diantaranya teori Khan (1997:64) pemberdayaan merupakan 

hubungan antara personal untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan 

menajemen. Byars dan Rue (2004:97) memberi pengertian empowerment 

merupakan bentuk desentralisasi yang melibatkan para bawahan dalam membuat 

keputusan. 

Secara operasional uraian di atas berarti bahwa, pegawai yang terdorong 

secara intrinsic akan menyenangi pekerjaan yang memungkinkannya 

menggunakan kretivitas dan inovasinya dalam hubungan secara personal. 

Kepuasannya tidak dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. 

Sebaliknya, pemberdayaan tidak saja akan mampu meningkatkan kinerja pegawai 

secara optimal tanpa ditunjang oleh kompetensi pegawai itu sendiri, karena 

pegawai yang diberi tanggung jawab oleh atasannya, apabila tidak dimiliki 

kompetensi untuk mengerjakan tidak akan meningkatkan kinerja mereka. 
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 Namun demikian teori pemberdayaan yang digunakan harus digunakan 

disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai jika sasaran kinerja telah 

ditetapkan. Serta tidak menggunakan pendekatan secara umum, seolah- olah 

efektif tidaknya suatu kondisi dalam pencapaian tujuan organisasi. 

 Pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu organisasi memberikan suatu 

kemandirian bagi para pegawainya dalam melakukan pekerjaan, bahkan apabila 

pemberdayaan pegawai dilakukan secara tepat, maka akan meningkatkan 

kepuasan pegawai itu sendiri. Demikian juga kompetensi pegawai apabila 

dilakukan secara tepat, maka akan meningkatkan kepuasan pegawai. Apabila 

kepuasan pegawai meningkat, maka secara langsung akan meningkatkan kinerja 

pegawai,  karena itu penilaian kinerja pegawai menjadi sangat penting. 

Menurut Talcott Parsons pemberdayaan adalah sebuah proses dimana 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas 

kejadian – kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain (Alfianti (2011:20)) 

karena itu penilaian kinerja pegawai menjadi sangat penting. 

Sedangkan menurut Khan (1997:64) pemberdayaan merupakan hubungan 

antar personal untuk membangun kepercayaan antar karyawan dan manajemen. 

Byars dan Rue (2004:97) member pengertian empowerment merupakan bentuk 

desentralisasi yang melibatkan para bawahan dalam membuat kaputusan. 
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Kompetensi yang ditetapkan di organisasi merupakan basis dari berbagai 

aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki, yang kondisikan sebagai upaya 

pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan keunggulan kinerja 

merupakan modal penting untuk mengantar organisasi mencapai tingkat 

keunggulan bersaing yang optimal dan efisien. 

 Sedangkan menurut Spencer & Spencer yang dikutip oleh Ruky 

(2003:104), kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari 

seseorang dan berkaitan dengan  efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. 

 Sejalan dengan definisi di atas, Spencer & Spencer dalam Ruky 

(2003:105) mengemukakan bahwa komponen atau elemen yang membentuk 

sebuah kompetensi adalah Skill yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan 

suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Knowledge yaitu suatu 

informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu, knowledge merupakan 

kompetensi yang kompleks. Self-concept yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki 

seseorang. Trait yaitu watak yang membuat orang untuk berperilaku untuk 

bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Motif yaitu sesuatu 

dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga dapat melakukan tindakan. 

Kompetensi pengetahuan (knowledge competencies) dan keahlian (skill 

competencies) cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berada di permukaan 

sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. Sedangkan konsep diri 

(self-consept), watak/ sifat (trait) dan motif -motif) merupakan kompetensi lebih 

tersembunyi (hidden) dalam (deeper) dan berada pada titik central kepribadian 

seseorang. 
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Kompetensi pengetahuan dan keahlian relative mudah untuk 

dikembangkan sehingga program pelatihan merupakan cara yang baik untuk 

menjamin tingkat kemampuan sumber daya manusia, sedangkan motif 

kompetensi dan watak/sifat berada pada “personality iceberg” sehingga cukup 

sulit untuk dinilai dan dikembangkan sehingga salah satu cara yang paling efektif 

dan memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Adapun konsep diri (self-

soncept) terletak diantara keduanya. 

Tinggi rendahnya kinerja pegawai seorang pegawai dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, untuk menyederhanakan dan agar lebih terfokus, maka dalam 

penilaian ini beberapa faktor yang dianggap mempunyai peran penting dalam 

peningkatan kinerja pegawai meliputi pembinaan kekuatan yang mencakup 

pemberdayaan dan kompetensi. 

Istilah kinerja berasal dari bahasa inggris yaitu Job Performance atau 

Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang di capai seseorang). Menurut Mangkunegara (2004:79), Kinerja 

(Performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk 

sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja mereflesikan seberapa baik karyawan 

memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. 

Yang di maksud dengan kinerja pegawai adalah seperangkat perilaku yang 

ditunjukkan oleh pegawai pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam 

pekerjaan yang dikembangkan di modifikasi dari pemikiran Mitchel T.R dan 

Larson Mangkunegara (2004:71). Adapun dimensi dari kinerja pegawai meliputi: 

a. Kemampuan 
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b. Prakarsa/Inisiatif 

c. Ketepatan Waktu 

d. Kualitas Hasil Kerja 

e. Komunikasi 

Jadi kinerja individu tergantung pada kemampuan, usaha kerja dan 

kesempatan kerja yang dapat dinilai dari output, karena tercapai tidaknya tujuan 

organisasi tergantung dari kinerja (performance) pegawai sebagai asset organisasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa aspek 

penilaian kinerja tidak hanya bersiar kepada personal traits (karakter individu) 

seseorang pegawai seperti sifat, perangai, intelegensia dan sebagainya. Akan 

tetapi lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat performance result (hasil 

kerja). Seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu dan sebagainya. 

Bahkan dengan performance result tersebut memungkinkan terjadinya suatu 

penilaian yang lebih objektif. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, hubungan antara 

pemberdayaan, kompetensi dan kinerja secara sederhana dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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                                         Gambar 2.3 Paradigma Penelitian 

 

2.3 Hipotesis  Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran sebagaimana dipaparkan di atas, 

rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

“Seberapa Besar Pengaruh Pemberdayaan Pegawai dan Kompetensi Terhadap 

Kinerja Pegawai, baik secara simultan maupun parsial”. 

 

 

 

Pemberdayaan 

 Porolehan 
keterampilan,pengetahuan dan 
kekuasaan yang cukup. dapat 
mempengaruhi kehidupannya 
dan kehidupan orang lain. 

 Talcott Parsons  (Alfianti 
  

Kompetensi 

 Pengetahuan 
 Keterampilan 
 Kemampuan Spencer & 

Spencer dalam Ruky 
(2003:104) 

Kinerja Pegawai 
 Kualitas kerja 
 Efesiensi waktu 
 Kualitas Pengetahuan 
 Jumlah kerja 
 Gagasan Ide 
 Kerjasama 
 Hubungan dengan Sesama 

Pegawai 
 Kehadiran 
 Penyelesaian Kerja 
 Semangat Menyelesaikan 

Tugas Baru 
 Kepribadian 
 Keramahan 
 Integritas Pribadi 

Mangkunegara, (2004:71) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode  Yang Digunakan 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei dimana populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Arikunto, 2002 : 108). Penelitian dilakukan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan pegawai, kompetensi terhadap 

kinerja pegawai melalui pengujian hipotesis. Sehubungan hal tersebut maka 

digunakan dua (2) jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dan 

verifikatif.Penelitian deskriftif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel penelitian. 

Sifat penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari 

suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Di 

mana dalam penelitian ini akan di uji apakah pemberdayaan pegawai dan 

kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Mengingat sifat penelitian ini 

adalah deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan,maka metode yang digunakan adalah metode descriptif survey dan 

metode explanatori survey dan metode explanatori survey (Irawan,1999:61). Tipe 

investigasi dalam penelitian ini adalah kausalitas, yaitu tipe penelitian yang 

menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara independent variable,dalam hal 

ini pemberdayaan pegawai dan kompotensi terhadap dependent variable,yaitu 



45 
 

 

kinerja pegawai,unit analisis  dalam penelitian ini adalah individu,karena hanya 

pegawai yang dijadikan sebagai responden. Time Horizon pada penelitian ini 

adalah cross sectional yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu penomena 

dalam satu kurun waktu tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini adalah para 

pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. 

 

3.2 Operasionalisasi Variable 

      Penelitian ini melibatkan dua variable yang dapat dijabarkan secara garis 

besar sebagai berikut : 

1. Variable bebas (Idependent variable) 

Variable bebas  dalam penelitian ini adalah pemberdayaan pegawai 

dan kompetensi yang mana dilambangkan dengan variable (X1 dan 

X2).  

2. Variable terikat (Independent variable) 

Variable terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai,yang 

dilambangkan dengan variable Y. 

Definisi operasional kedua variable penelitian ini disajikan pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Operasioanal Variabel 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL KONSEP SUB 
VARIABEL INDIKATOR UKURAN SKALA 

Pemberdayaan 
Pegawai (X1) 

Pemberdayaan 
adalah sebuah 
proses dimana 
orang menjadi 
cukup kuat 
untuk 
berpartisipasi 
dalam berbagai 
pengontrolan 
atas kejadian-
kejadian serta 
lembaga yang 
mempengaruhi 
kehidupannya. 
Talcott parsons  
(Alfianti, 2014) 

Berpartisipasi 
dalam 
pengontrolan 
atas kejadian 
mempengaruhi 
kehidupannya 
dan kehidupan 
orang lain. 

Kesesuaian 
tangung jawab 
dengan 
kompetensi 
pegawai 
 
 
 
Kesesuaian 
pekerjaan 
dengan 
keahlian 
pegawai 
 
 
Ketepatan 
keputusan 
yang dibuat 
oleh pegawai 
 

Tingkat 
kesesuaian 
tanggung 
jawab 
dengan 
kompetensi 
pegawai 
 
Tingkat 
keseaian 
pekerjaan 
dengan 
keahlian 
pegawai 
 
Tingkat 
ketepatan 
keputusan 
yang dibuat 
oleh 
pegawai 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 

Hubungan 
Personel 

Kepercayaan 
menajemen 
terhadap 
pegawai 
 
 
Keeratan 
hubungan 
kerja antara 
manejemen 
dengan 
pegawai 
 
 
Ketepatan 
pembinaan 
pegawai 

Tingkat 
kepercayaan 
manajemen 
terhadap 
pegawai 
 
Tingkat 
keeratan 
hubungan 
kerja Antara 
manajemen 
dengan 
pegawai 
 
Tingkat 
ketepatan 
pembinaan 
pegawai 

Ordinal 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1  

Kompetensi  
(X2) 

Kompetensi 
didefinisikan 
sebagai 
karakteristik 
yang mendasari 
seseorang dan 
berkaitan dengan 
efektivitas 
kinerja individu 
dalam 
pekerjaannya 
dukung oleh 
motif, bakat, 
citra diri serta 
orientasi untuk 
selalu 
meningkatkan 
kualitas dan 
efisiensi dan 
pencapaian 
standar kinerja 
yang baik. 
Spencer & 
Spencer dalam 
(Ruky, 
2003:104). 

Pengetahuan Orientasi 
pencapaian 
standar kinerja 
 
Perhatian 
terhadap kualitas 
dan efisiensi kerja 

Tingkat orientasi 
pencapaian standar 
kinerja 
 
Tingkat perhatian 
terhadap kualitas 
dan efisiensi kerja 

Ordinal 
 
 
 
Ordinal 

Keterampilan Keahlian dan 
profesionalisme 
individu 
 
 
Keterampilan 
individu 
 
 
Kecepatan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Tingkat keahlian 
dan profesionalisme 
individu 
 
Tingkat 
keterampilan 
individu 
 
Tingkat kecepatan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 

Kemampuan Kemauan 
mengembangkan 
kemampuan 
pribadi 
 
 
Tangung jawab 
individu 
 
Efektifitas 
pelayanan 

Tingkat 
kemampuan 
mengembangkan 
kemampuan pribadi 
 
Tingkat tangung 
jawab individu 
 
Tingkat efektifitas 
pelayanan 

Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 

Kinerja 
Pegawai (Y) 
 
 
 

Hasil kerja 
secara kualitas, 
kuantitas, 
luasnya 
pengetahuan, 
keaslian gagasan, 
kerjasama, dapat 
diandalkan, 
semangat serta 
kepribadian yang 
dicapai seorang 
pegawai dalam 
melaksanakan 
tugasnya sesuai 
dengan tanggung 
jawab yang 
diberikan 
Mangkunegara 
(2004:71). 

Quality of 
work ( jumlah 
kerja) 

Kualitas kerja 
yang dilakukan 
dalam suatu 
pperiode yang 
telah ditentukan 
 
 
Efisiensi waktu 
untuk 
menjelaskan 
suatu pekerjaan 

Tingkat tinggi 
rendahnya kuantitas 
kerja yang 
dilakukan dalam 
suatu periode yang 
telah ditentukan 
 
Tingkat efisiensi 
waktu untuk 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

Quality of 
work 
(kualitas 
kerja) 

Kualitas kerja 
yang dicapai 

Tingkat ketelitian Ordinal 

 

VARIABEL KONSEP SUB 
VARIABEL INDIKATOR UKURAN SKALA 
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Lanjutan Tabel 3.1  

  Job 
knowledge 
(luasnya 
pengetahuan) 

Pengetahuan 
yang dimiliki 
mengenai 
pekerjaan 

Tingkat tinggi 
rendahnya 
pengetahuan yang 
dimiliki mengenai 
pekerjaan 
 

Ordinal 

Creativitness 
(keaslian 
gagasan) 

Gagasan/ide yang 
dimunculkan 

Tingkat frekuensi 
gagasan/ide yang 
dimunculkan 
 

Ordinal 

Corporation 
(kerjasama) 

Kerjasama 
dengan orang lain 
 
 
 
Hubungan 
dengan sesame 
pegawai 

Tingkat tinggi 
rendahnya 
kerjasama dengan 
orang lain 
 
Tingkat baik 
tidaknya hubungan 
sesame pegawai 

Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 

Dependability 
(dapat 
diandalkan) 

Kehadiran 
 
 

Tingkat tinggi 
rendahnya 
kehadiran 

Ordinal 
 
 
 

Initiative 
(semangat) 

Penyelesaian 
kerja 
 
 
 
Semangat untuk 
menyelesaikan 
tugas baru 

Tingkat frekuensi 
pemanfaatan waktu 
untuk penyelesaian 
kerja 
 
Tingkat tinggi 
rendahnya 
semangat untuk 
penyelesaian tugas 
baru 

Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 

Personal 
quality 
(kepribadian) 

Kepribadian 
 
 
 
Keramahan 
 
Integritas pribadi 

Tingkat disukai 
tidaknya 
kepribadian 
 
Tingkat keramahan 
 
Tingkat tinggi 
rendahnya 
integritas pribadi 

Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data / Informasi 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan 

dokumentasi atau laporan yang tersedia pada Instansi seperti : Laporan Bulanan 

Penyerapan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Sedangkan 
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data primer yang berupa Pemberdayan pegawai,kompetensi dan kinerja pegawai 

bersumber dari penelitian empirik dari para pegawai Pengelola Keuangan Dinas 

Sosial  Provinsi Jawa Barat. 

Untuk meneliti pengaruh pemberdayaan dan kompetensi pegawai terhadap 

kinerja pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diperlukan 

data primer dan sekunder. Pengumpulan tersebut dilakukan dengan cara : 

- Penelitian Kepustakaan (Library research), digunakan untuk 

mendapatkan data sekunder, yaitu pencarian bahan – bahan dan teori- 

teori dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur 

– literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

- Penelitian lapangan (Field research), digunakan untuk mendapatkan 

data primer, yaitu dengan mendatangi Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan -

kegiatan yang dilakukan di kantor tersebut serta memperoleh data dan 

informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penyusun. 

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah populasi terbatas atau populasi terhingga yaitu 

populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki 

karakteristik yang terbatas. yaitu unit analisis adalah Pegawai 

Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam 

penelitian ini ukuran populasi memiliki karekteristik terbatas, 

sehingga untuk menjaga validitas dan reliabilitas pengukuran dalam 

penelitian ini diambil semua anggota populasi dijadikan responden 
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yaitu pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

sebanyak 58 orang. 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat 

teknik,yaitu :  

1. Wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung 

denganpihak-pihak yang dianggap mengetahui dengan objek 

penelitian guna mendapatkan data yang tidak diperoleh dari observasi 

atau dokumen-dokumen. 

2. Observasi  adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa 

ada alat standar lain untuk keperluan tersebut,yaitu mengadakan 

pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional. 

3. Dukementasi  adalah teknik pengumpulan data sekunder yang 

dilakukan dengan mencatat dokumen yang berhubungan dengan 

variable penelitian. 

4.  Kuesioner ,teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan seperangkat pertanyaan tertulis kepada resonden,adapun 

bentuk kuesioner yang digunakan adalah bentuk pertanyaan sederhana 

yang sifatnya tertutup. 
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3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan kuesioner 

dapat dikelompokan ke dalam tiga langkah, yaitu : persiapan, tabulasi, dan 

penerapan data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan dan 

memeriksa kelengkapan lembar kuensioner serta memeriksa kebenaran cara 

pengisian. Melakukan tabulasi hasil kuensioner dan memberikan nilai (scorring) 

Sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner tertutup dengan 

menggunakan skala ordinal  5 , nilai yang diperoleh merupakan indikator dengan 

pasangan variabel independent  X1, X2, dan variabel dependent Y yaitu sebagai 

berikut (X1,Y) , (X2, Y). Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian 

yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh 

pemberdayan pegawai,kompetensi terhadap kinerja pegawai, maka data diolah 

dengan menganalisa sikap responden terhadap setiap butir kuesioner untuk 

melihat hasil penilaian responden (positif / negatif), pelaksanaan variabel yang 

diteliti dengan menggunakan analisis Likert’s Summated Rating. 

Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif,setiap variabel terlebih 

dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel dan setiap subvariabel di 

operasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator diukur peringkat jawaban 

dengan skala ordinal. 

Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu (1) . Analisis deskriptif 

terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) Analisis Kuantitatif,berupa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif 

ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis 
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deskriftif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Dengan 

menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi 

yang bersifat komprehensif. 

Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel,maka 

nilai variabel-variabel: Pemerdayaan pegawai, kompetensi dan kinerja 

pegawai merupakan data yang bersifat ordinal. Dengan menggunakan 

tipe pertanyaan tertutup (clased–end question) setiap item pertanyaan 

ditentukan peringkat dengan lima alternative jawaban. Pilihan 

jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, sehingga nilai 

variabel diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item. 

2) Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Maka untuk kedua variabel 

tersebut diatas, yakni pemberdayaan pegawai, kompetensi dan kinerja 

pegawai yang memiliki tingkat pengukuran ordinal harus diubah 

menjadi interval. Karena itu melalui methodes of successive intervals 

(MSI) dilakukan transformasi data dengan langkah kerjasebagai 

berikut :  

a. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pertanyaan 

dihitung frekuensi setiap pilihan jawaban. 

b. Berdasarkan frekuensi yang diporeleh untuk setiap pertanyaan hitung 

proporsi setiap pilihan jawaban. 
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c. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pertanyaan hitung 

proporsi komulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

d. Untuk setiap pertanyaan tentukan nilai untuk Z dalam setiap pilihan 

jawaban. 

e. Hitung scala value (nilai rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban 

melalui persamaan berikut : 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆 =
Kepadatan Batas Bawah− Kepadatan Batas Atas

Daerah Dibawah Batas Atas− Daerah Dibawah batas Bawah
 

3) Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen 

dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

4) Hitung skor ( nilai hasil transformasi ) untuk setiap pilihan jawaban 

melalui   persamaan : 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆 + |𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚 | +  1 

Untuk mengetahui korelasi antara variabel pemberdayaan pegawai dan 

kompetensi pengaruh di antara dimensi / sub variabel penelitian terhadap kinerja 

pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan 

Analisis Jalur (Path Analysis). 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1  :   Struktur Analisis Jalur (Path Analysis) Hubungan 

Antara Variabel Penelitian 

X1 

Ɛ 

Y 

X2 PyX2 

 

 

 

 

 

PyX2 

 

 

 

 

rX1x2 
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Keterangan  : 

X1        = Variabel Pemberdayaan Pegawai 

X2      = Variabel Kompetensi 

Y         = Variabel Kinerja Pegawai 

ɛ        = Variabel luar yang mempengaruhi Y dan tidak diteliti  

rx1x2  = Korelasi antara variabel X1 (pemberdayaan pegawai) dan X2 

(kompetensi) 

Pyx1     = Pengaruh Variabel  (pemberdayaan pegawai)  terhadap variabel 

Y (kinerja pegawai) 

Pyx2     = Pengaruh variabel X2 (kompetensi) terhadap variable Y (kinerja 

pegawai) 

Pyɛ    = Pengaruh variabel ɛ (variabel yang tidak diteliti/diamati dalam 

penelitian ini) terhadap variabel Y (kinerja pegawai) 

€    = Variabel residu (variabel lain diluar variabel X1, X2 yang 

berpengaruh) ke variabel akibat (endogenus) dinyatakan oleh 

besarnya nilai numerik koefisien jalur (Path Coeffisient) dari 

varibel eksogenus. 

Dalam hal ini Pyx1 dan Pyx2, merupakan koefisien jalur. Struktur 

hubungan variabel tersebut dapat dinyatakan ke dalam persamaan regresi, yaitu :  

Y =  b0 + b1x1 + b2x2 

Koefisien jalur dapat ditentukan melalui rumus berikut ini: 

Pyx 1  = 𝑏𝑏𝑦𝑦𝑦𝑦1 + �
∑ Xih

2n
h=1

∑ Xh
2n

h=1
 i = 1,2 
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Dan koefisien regresi b0 + b1 + b2 dapat dihitung dengan rumus: 

𝑏𝑏 = ��
𝑏𝑏0

𝑏𝑏1 
� 𝑏𝑏3� = (𝑦𝑦𝑅𝑅 𝑦𝑦) −1(𝑦𝑦𝑅𝑅 𝑦𝑦) 

Statistik uji yang digunakan adalah: 

𝐹𝐹0 =
(𝑚𝑚 − 𝑆𝑆 − 1)∑ �𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦1�𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1

𝑆𝑆
𝑚𝑚=1

𝑆𝑆�1−  ∑ �𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦1�𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1
𝑆𝑆
𝑚𝑚=1 �

 

Dalam hal ini ryxi adalah korelasi antara variabel X1 dan Y dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 =
𝑚𝑚∑ 𝑋𝑋𝑚𝑚ℎ𝑌𝑌ℎ − ∑ 𝑋𝑋𝑚𝑚ℎ ∑ 𝑌𝑌ℎ𝑚𝑚

ℎ=1
𝑚𝑚
ℎ=1

𝑚𝑚
ℎ=1

��𝑚𝑚∑ 𝑋𝑋𝑚𝑚ℎ2 − (∑ 𝑋𝑋𝑚𝑚ℎ𝑚𝑚
ℎ=1 ) 2𝑚𝑚

ℎ=1 �[𝑚𝑚∑ 𝑌𝑌ℎ2 − (∑ 𝑌𝑌ℎ𝑚𝑚
ℎ=1 ) 2𝑚𝑚

ℎ=1 ]
 

I = 1,2 dan k = banyaknya variabel bebas 

Kriteria uji, tolak H0 jika F0 > ba ; (k, n-k-l) 

Dengan F0 > ba ; (k, n-k-l) di dapat dari tabel distribusi F dengan α = 5% 

derajat bebasnya db1 = k, dan db2 = n-k-l. jika hipotesis dalam penilitian 

signifikan, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian T 

1) Keputusan penerimaan dan penolakan Ho 

a. Rumusam hipotesis operasional 

H0 : PYX1X2 > 0 

Hi : PYX1X2 > 0 ; I =1 dan 2 

b. Kriteria keputusan 

Tolak H0 : jika thitung ≥ t(0,05) (n-k-1) 

Terima H0 : jika thitung < t(0,05) (n-k-1) 
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Dimana 𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑧𝑧1𝑋𝑋𝑚𝑚

��1− 𝑅𝑅2𝑧𝑧1(𝑌𝑌1𝑌𝑌2)��𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 �
(𝑚𝑚−𝑆𝑆−𝑆𝑆)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

A.        Sejarah Singkat 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas Teknis Daerah yang 

berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 

operasional di bidang Kesejahtraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewengan 

dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta tugas pembantuan. 

Pembangunan bidang kesejahtraan Sosial dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan peraturan Daerah 

Nomor  5 tahun 2002, yo Nomor 15 tahun 2000 Nomor 20 Seri D dalam 

penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan 

oleh  Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di bidang sosial 

adalah Penanggulangan Masalah Sosial Lintas Kabupaten/Kota (Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004). 

Pertumbuhan dan perkembangan situasi dan kondisi secara global serta 

tuntutan era reformasi dan tantangan yang mengarah kepada krisis multi 

dimensional dan perubahan paradigma dalam aspek sosial budaya yang 

berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan kualitas dan kuantitas 
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Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin komplek maka 

Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom mempunyai kewenangan dalam bidang Kesejahteraan Sosial 

yaitu : 

1. Mendukung upaya pengembangan sosial.  

2. Mendukung pelestarian  nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 

kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. 

3. Pengawasan pelaksanaan  penempatan pekerja sosial profesional dan 

fungsional di Panti Sosial. 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah propinsi di bidang sosial 

adalah Penanggulangan Masalah Sosial Lintas Kabupaten/ Kota  (Undang-

Undang No. 32 tahun 2004). 

 

B. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bidang Sosial (PP 25 

tahun 2000) 

a. Penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan 

dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetia-kawanan sosial.  

b. Penetapan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial  

c. Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan 

perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.  

d. Pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat 

nasional.  
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e. Pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem 

jaminan dan rehabilitasi sosial.  

f. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional. 

 

C.  Tugas Pokok dan Fungsi 

Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Keputusan Gubenur Jawa 

Barat No: 31 Tahun 2010) yaitu: 

- Tugas Pokok 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat mempunyai fungsi: Merumuskan kebijakan operasional bidang 

Kesejahteraan sosial melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang 

dilimpahkan kepada Gubernur serta tugas pembantuan. 

- Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

a. Perumusan kebijakan operasional bidang Kesejahteraan Sosial 

b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang Kesejahteraan Sosial 

c. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang kesejahteraan 

sosial meliputi program, pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat 

pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial 

serta UPTD 

d. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas 

 



59 
 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Penelitian yang dilakukan dengan metode survei sebaiknya menguraikan 

Karakteristik pegawai terlebih dahulu sebelum melakukan analisis verifikatif 

untuk mengetahui perilaku dari data itu sendiri, seperti karekteristik responden 

mengenai Pemerdayaan, Kompetensi dan Kinerja. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada pegawai pengelola keuangan yang dijadikan responden maka dapat 

diketahui karakteristik setiap pegawai pengelola keuangan dengan harapan agar 

informasi ini dapat dijadikan masukan bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

dalam menyusun strategi dalam pembinaan yang sesuai dengan karakteristik 

masing-masing pegawai dimasa yang akan datang. Karakteristik yang dapat 

disajikan dalam penelitian ini meliputi: 

Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Pengelola 

Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

Jenis Kelamin Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Wanita 28   48 
Pria 30   52 
Total 58 100 

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan karakteristik berdasarkan jenis 

kelamin dan mayoritas dari responden (pegawai) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

adalah pria sebesar 52% sedangkan Wanita sebesar 48%, dengan tidak 

membedakan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pegawai dapat  menekuni 

dan memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya akan cukup memahami dalam 

melaksanakan pekerjaan, karena itu pegawai akan memahami mengenai 
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pemberdayaan pegawai akan kompetensi, dengan memahami pemberdayaan 

pegawai dan kompetensi akan menunjang dan meningkatkan kinerja yang 

menjadikan prestasi kerja pegawai meningkat serta akan meningkat pula 

produktivitas kerjanya, sebagaimana Ruky (2001:39) menyatakan bahwa jenis 

kelamin yaitu pria maupun wanita memiliki penilaian kinerja yang tidak 

dibebankan dalam penilaian kerja, akan tetapi kinerja khususnya tidak 

memandang usia. 

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Usia Pegawai Pengelola Keuangan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

Usia Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

35 – 40 30   52 
41 – 57 28   48 
Total 58 100 

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Kemudian pada tabel 4.2, memperlihatkan karakteristik berdasarkan usia, 

dapat diketahui bahwa usia para pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 

relative termasuk usia produktif yakni berkisar antara < 40 tahun sebesar 52%. 

Idealnya dalam usia tersebut merupakan masa-masanya bagi para pegawai yang 

bersangkutan menyenangi bidang-bidang pekerjaan yang cukup menantang dalam 

mengaplikasikan idealismenya. Data ini dapat dipergunakan sebagai bahan antara 

lain penilaian kinerja, perencanaan peningkatan kualitas kinerja, promosi, 

perekrutan pegawai yang tidak dibebankan dalam penilaian kinerja, akan tetapi 

kinerja khususnya tidak memandanag usia. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (2008:33) yang menyatakan bahwa kinerja pegawai tidak tergantung 

pada usia pegawai selama masih aktif bekerja. 
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Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Pegawai Pengelola 

Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

Pendidikan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

SLTA 41 71 
D1/D2/D3 4 6 

S1 12 21 
S2 1 2 

Total 58 100 
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table 4.3 di atas mengelompokan responden berdasarkan 

Pendidikan dan ternyata sebagian besar lulusan SLTA sebesar 71% hal ini 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada Pegawai Pengelola Keuangan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat masih perlu peningkatan pendidikan akan 

menunjang dan meningkatkan kinerja. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa pendidikan akan menunjang prestasi kerja pagawai, namun 

tidak menutup kemungkinan pegawai dengan pendidikan kurang tinggi dapat 

mencapai prestasi puncak apabila memiliki etos kerja yang tinggi dan tujuan yang 

jelas. Bagi pegawai selain menunjang kinerja yang merupakan prestasi kerja 

pegawai juga akan menunjang promosi jabatan. 

 Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja Sebagai Pengelola  

Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

Pendidikan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1 - 5 Tahun 30 52 
6 -10 Tahun 19 33 
11-15 Tahun   7 12 
16 - 20 Tahun   2   3 

Total 58 100 
 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 
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Tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa responden dikelompokan dalam 

karakteristik berdasarkan masa kerja, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui 

bahwa masa kerja para Pengelola keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, < 5 

tahun sebesar 52%. Dilihat dari masa kerja yang dimilikinya, mereka belum 

cukup memiliki pengalaman yang banyak di bidang tugasnya masing-masing. Hal 

ini bertolak belakang dengan pendapat yang menyatakan bahwa masa kerja 

menunjang dalam meningkatkan prestasi kerja. Peningkatan prestasi kerja 

pegawai merupakan salah satu kriteria bahan penilaian pimpinan baik dalam 

promosi pegawai maupun penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai. 

 

4.3 Pemberdayaan Pegawai Pengelola Keuangan pada Dinas sosial 

Provinsi Jawa Barat 

Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah 

menajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan bagi setiap 

individu untuk menggunakan kemampuan dan energinya meraih tujuan 

organisasi. Atau dengan kata lain, pemberdayaan merupakan metode untuk 

mendorong inisiatif dan respons, sehingga semua permasalahan dapat dipecahkan 

secepatnya dan se-fleksibel mungkin. Pemberdayaan masyarakat mencakup dua 

pokok persoalan yang amat penting dalam pembangunan nasional yakni konsep 

pembangunan yang berakar kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai 

suatu strategi dalam menjalankan pembangunan berakarkan kerakyatan. 

 Dengan demikian pemberdayaan dan pembinaan tidak hanya memulihkan 

dan mengembangkan nilai tambah bagi organisasi, tetapi juga nilai tambah bagi 
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para Pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, seperti 

pendapat Toha (2005;142), bahwa pemberdayaan Pegawai adalah sebuah konsep 

peningkatan kepuasan kerja yang mamadukan nilai-nilai sosial, sehingga Pegawai 

akan lebih senang dalam melakukan pekerjaan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini pemberdayaan 

diukur melalui dimensi pemberian tanggung jawab dan wewenang, serta 

hubungan personel dengan indicator sebagai berikut, kesesuaian tangung jawab 

dengan kompetensi, kesesuaian pekerja dengan keahlian pegawai, ketepatan 

keputusan yang dibuat oleh pegawai, kepercayaan manajemen terhadap pegawai, 

keeratan hubungan kerja antara manajemen dengan pegawai dan ketepatan 

pembinaan. 

 Perlu dikemukakan pula bahwa skor tertinggi dan terendah dari indikator-

indikator variable pemberdayaan pegawai yaitu skor tertinggi 5 x 58 = 290, 

sedangkan skor terendah 1 x 58 = 58 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variable pemberdayaan 

pegawai dengan rentan skor 46,4. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator-

indikator tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Tangungjawab 

dengan Kompetensi Pegawai Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 

2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju   8 13,79 40 
Setuju 21 36,21 84 

Kurang Setuju 17 29,31 51 
Tidak Setuju   8 13,79 16 

Sangat Tidak Setuju   4 6,90 4 
Total 58 100 195 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesesuaian tanggung jawab dengan kompetensi pegawai, dengan skor 195. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan yang dibebankan oleh atasan, terutama tanggung 

jawab yang diberikan dinilai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, misalnya 

bendaharawan yang diberi tanggung jawab untuk melayani unit kerja lain dengan 

sebaik baiknya sudah dibekali teknik-teknik pelayanan sebelumnya, demikian 

juga pegawai yang lainnya, ini terlihat bahwa 21 orang atau sebesar 36,21% dari 

seluruh jumlah responden memberikan jawaban setuju, sehingga perlu 

peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan agar mereka bekerja 

 
Tidak Setuju Sangat Tidak 

Stuju 
Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4
 

195 
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sesuai dengan kemampuannya, seperti dikemukakan oleh Noe et.al dalam 

Hasibuan (2007:109) pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung 

jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut 

semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Pekerjaan Dengan 

Keahlian Pegawai Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,  

2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 10 17,24 50 
Setuju 25 43,10 100 

Kurang Setuju 14 24,12 42 
Tidak Setuju 6 10,34 12 

Sangat Tidak Setuju 3 5,17 3 
Total 58 100 207 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kesesuaian pekerjaan dengan keahlian pegawai, dengan skor 207. Hal ini 

menunjukan bahwa  adanya persiapan bagi pegawai dalam pekerjaannya dengan 

mengikuti pendidikan dan latihan, namun walaupun begitu masih ada pegawai 

yang kurang ahli dalam melakukan pekerjaannya, sehingga pendidikan dan 

 
Tidak Setuju Sangat Tidak 

Stuju 
Kurang Setuju           Setuju Sangat Setuju 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

207 
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pelatihan perlu terus dilakukan, baik secara formal in house training, maupun 

secara langsung terjun di lapangan, ini terlihat bahwa 25 orang atau sebesar 

43,10% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban sesuai, sehingga 

intruksi dari atasan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai keahliannya, 

seperti dikemukan Sedermayanti (2007:289), komponen yang perlu mendapat 

perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia, diantaranya adalah 

kemampuan pegawai yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau 

perilaku. 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Keputusan Yang 

Dibuat  Pegawai Keuangan Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,  

2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 21 36,21 105 
Setuju 32 55,17 128 

Kurang Setuju 2 3,45 6 
Tidak Setuju 3 5,17 6 

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Total 58 100         245 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 Tidak Setuju Sangat Tidak 
Setuju 

Kurang Setuju Setuju     Sangat 
Setuju 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4
 

 

245 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai ketepatan 

keputusan yang dibuat oleh pegawai, dengan skor 245. Hal ini menunjukan bahwa 

Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa barat memberikan keleluasaan 

kepada para pegawainya untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi mereka, 

ini terlhat bahwa 32 orang atau sebesar 55,17% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban setuju, sehingga pola kerja yang dilakukan yang begitu 

cepat, sesuai dengan  pendapat Sedarmayanti (2007:289), menyatakan bahwa 

penempatan pegawai yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam satu 

organisasi, artinya pegawai yang ditempatkan dalam suatu jabatan senantiasa 

dikaitkan dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki 

pegawai tersebut, agar organisasi dapat berjalan dengan baik. 

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Kepercayaan Atasan 

Terhadap Bawahan  Pegawai Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 

2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 11 18,97 55 
Setuju 27 46,55 108 

Kurang Setuju 11 18,97 33 
Tidak Setuju 5 8,62 10 

Sangat Tidak Setuju 4 6,90 4 
Total 58 100 210 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 Tidak Setuju Sangat Tidak 
Stuju 

Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

210 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot menganai adanya 

kepercayaan menejemen terhadap pegawai, dengan skor 210. Hal ini menunjukan 

bahwa menejemen sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada para pegawainya 

dan pemberdayaan mereka, karena manajemen ingin memberdayakan kepada 

pegawai dalam pengelolaannya, ini terlihat bahwa 27 orang atau sebesar 46,55% 

dari seluruh jumlah rsponden memberikan jawaban setuju, sehingga pekerjaan 

yang dibebankan oleh atasan, terutama tanggung jawab yang bersifat umum 

sepenuhnya diberikan kepercayaan, seuai pendapat Khan (1997: 64) 

pemberdayaan merupakan hubungan antar personal untuk membangun 

kepercayaan antara karyawan dan menejemen. 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Keeratan Hubungan 

Kerja Antara Atasan Dengan Bawahan  Pegawai Keuangan  

di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 5 8,62 25 
Setuju 33 59,90 132 

Kurang Setuju 15 25,86 45 
Tidak Setuju 4 6,90 8 

Sangat Tidak Setuju 1 1,72 1 
Total 58 100 211 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut: 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa bobot mengenai keeratan 

hubungan kerja antara menejemen dengan pegawai, denga skor 211. Hal ini 

menunjukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam hubungan kerja antara 

menejemen dengan pegawai, ini terlihat bahwa 33 orang atau sebesar 59,90% dari 

seluruh jumlah memberikan jawaban setuju, sehingga terlihat interaksi mereka 

masih relatif jarang, sehingga bagi pegawai yang perlu pengawasan dari 

organisasi/ lembaga merasa lebih leluasa yang akhirnya dapat berdampak pada 

keteledoran kerja.  

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Pembinaan Pegawai 

Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 15 25,86 75 
Setuju 29 50 116 

Kurang Setuju 9 15,52 27 
Tidak Setuju 3 5,17 6 

Sangat Tidak Setuju 2 3,45 2 
Total 58 100 226 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

 

 

 

 Tidak Setuju Sangat Tidak 
Stuju 

Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

211 
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Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai ketepatan 

pembinaan pegawai, dengan skor 226. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

pembinaan yang telah dilakukan masih relatif harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan saat ini, terlihat bahwa 29 orang atau sebesar 50%  dari seluruh jumlah 

responden memberikan jawaban setuju, sehingga terdapat perbedaan bobot kerja 

antara pegawai satu dengan yang lain dalam pembinaannya, oleh karena itu 

Pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat harus 

memberikan  pembinaan sesuai bobot kemampuan masing-masing pegawai secara 

tepat dan berkesinambungan, sehingga hubungan antar personal untuk 

membangun kepercayaan antar pegawai dan manajemen menjadi lebih baik lagi, 

seperti dikemukakan oleh Khan (1997: 64) pemberdayaan merupakan hubungan 

antar personal untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan menejemen. 

 Secara umum variable Pemberdayaan pegawai pengelola Keuangan Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah: 

 

 

 

 Tidak Setuju Sangat Tidak 
Stuju 

Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

226 
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Tabel 4.11 Rangkuman Variabel Pemberdayaan Pegawai Pengelola 

Keuangan  Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

No Indikator Skor Keterangan 

1 Kesesuaian tanggungjawab 
dengan kompetensi pegawai 195 Setuju 

2 Kesesuaian pekerjaan dengan 
keahlian pegawai 207 Setuju 

3 Ketetapan keputusan yang dibuat 
oleh pegawai 210 Setuju 

4 Adanya kepercayaan manajemen 
terhadap pegawai 245 Setuju 

5 Keeratan hubungan kerja antara 
manajemen dengan pegawai 211 Setuju 

6 Ketepatan pembinaan pegawai 226 Setuju 

 Jumlah 1.294  

 Rata-rata Skor 215,7  

 Sumber: Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka skor total nilai akumulatif vaiabel Persepsi 

Pemberdayaan di atas mencapai 1.294. dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 6 

x 58 = 1.740, dan jumlah skor terendah adalah 1 x 6 x 58 = 348,  klasifikasi skor 

jawaban responden variabel Pemberdayaan pegawai dapat digambarkan dalam 

tahapan bobot skor dengan rentan skor 278,4 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Tidak Setuju Sangat Tidak 
Stuju 

Kurang Setuju            Setuju Sangat Setuju 

348 904,8 1.183,2 1.461,6 1.740 626,4 

1.294 
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Berdasarkan tabel 4.11 dan bobot skor variabel Pemberdayaan pegawai 

diatas adalah pemberdayaan pegawai pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Barat hasilnya relatif setuju, namun masih ada yang kurang diperhatikan, 

terutama Kesesuaian tanggung jawab dengan kompetensi  pegawai, kesesuaian 

pekerjaan dengan keahlian pegawai, ketepatan keputusan dan keeratan hubungan 

kerja antara manajemen dengan pegawai, pemberdayaan yang dilakukan oleh 

atasan kepada pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat seharusnya 

dikaitkan dengan prestasi kerja pegawai sehingga apabila pegawai yang 

diberdayakan mampu memberikan suatu hasil prestasi kerja yang diharapkan, 

maka pegawai tersebut memperoleh penghargaan. Karena itu sebaiknya 

pemberdayaan dihubungkan dengan kompensasai pegawai, agar mereka lebih 

termotivasi untuk bekerja di barengi dengan rasa tanggung jawab pegawai pada 

pekerjaan itu sendiri, serta pemberdayaan yang dilakukan sebaiknya dilengkapi 

dengan sitem operasional prosedur (SOP) untuk memudahkan pegawai melakukan 

pekerjaan yang dibebankan pada mereka sehingga kinerja pegawai akan 

meningkat.  

 

4.4 Kompetensi Pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Barat 

Kompetensi merupakan cerminan dari keterampilan, pengetahuan dan 

kemampuan seseorang atau dapat pula dikatakan sebagai karakteristik yang 

mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam 

pekerjaannya, maka dibawah ini dapat terungkap tentang kompetensi pegawai 

pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang diukur melalui tingkat 
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orientasi pencapaian standar kinerja, tingkat perhatian terhadap kualitas dan 

efesiensi kerja, keahlian dan profesionalisme individu, tingkat keterampilan 

individu, kecepatan pelayanan kepada masyarakat, tingkat kemauan 

mengembangkan kemampuan pribadi, tanggung jawab individu, dan tingkat 

efektivitas pelayanan. 

  Perlu dikemukakan pula bahwa skor tertinggi dan terendah dari indikator-

indikator variabel kompetensi yaitu skor tertinggi 5 x 58 = 290, sedangkan skor 

terendah 1 x 58 = 58, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap 

indikator dari variabel kompetensi dengan rentang skor 46,4. Untuk lebih jelasnya 

mengenai indikator-indikator tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Standar Kinerja Pegawai 

Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Diatas Standar 9 15,52 45 
Diatas Standar 33 56,90 132 

Cukup 13 22,41 39 
Dibawah Standar 2 3,45 4 

Sangat Dibawah Standar 1 1,72 1 
Total Skor 58 100 221 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Dibawah 
Standar 

Sangat 
Dibawah 
Standar 

cukup Diatas Standar Sangat diatas  
SStandar 

 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

221 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot  mengenai standar 

kinerja pegawai yang ada saat ini dengan skor 221. Hal ini menunjukan bahwa 

kondisi standar kerja pegawai saat ini harus tetap dipertahankan sebab akan 

memberikan dampak yang sangat baik terhadap kinerja pegawai Pengelola 

Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ini terlihat bahwa 33 orang atau 

sebesar 56,90% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban yang cukup, 

sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Clark (1997a:297) Competensy 

is a knowledge or know how for doing a effective job, bahwa kompetensi yang 

merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai dapat 

mendorong efektivitas kerja mereka, sehingga mereka bekerja sesuai dengan 

standar kerja normal yang berlaku.  

Tabel 4.13 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan tentang kualitas 

dan efesiensi kerja Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

 Sangat Utama 17 29,31 85 
                      Utama 28 48,28 112 

Cukup 8 13,79 24 
Bukan Utama 3 5,17 6 

Sangat Bukan Utama 2 2,45 2 
Total 58 100 229 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 Bukan Utama Sangat 
bukan 
Utama 

Cukup      Utama  Sangat  
Utama 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai kualitas dan 

efesiensi kerja menjadi perhatian utama mereka dan didukung pula dengan pernyataan 

sebagian pegawai lainnya yang menyatakan kualitas dan efisiensi menjadi suatu hal yang 

utama dengan skor 229. Hal ini merupakan sesuatu yang baik dan harus dipertahankan, 

sebab akan mendukung para pegawai dalam mencapai kinerja yang tinggi tentunya pihak 

organisasi harus mengambil tindakan untuk mengajak pegawai tersebut agar 

memperhatikan kualitas dan efisiensi kinerja mereka demi tercapainya kinerja yang tinggi 

seperti yang diharapkan oleh organisasi , ini terlihat bahwa 28 atau sebesar 48,28% dari 

seluruh jumlah memberikan jawaban utama padahal menurut Davis (1999:299) 

Competensy is capabillity perspective and people knowledge, especialy to impact on 

ability for ned in a bussines via minimize cost and optilamlization services to customer 

more for less. Kompetensi merupakan perspektif kapabilitas yang berbasis pengetahuan 

pegawai, khususnya diaplikasikan dalam suatu organisasi untuk meminimasi biaya dan 

mengoptimalisasi pelayanan pada masyarakat 

Tabel 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Keahlian dan Pengetahuan Atas 

Tanggungjawab Pegawai Pengelola Keuangan  

 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Telah melebihi Kebutuhan  7 12,07 35 
Sesuai Kebutuhan  34 58,62 136 

Cukup 12 20,69 36 
 Kurang Memadai 4 6,90 8 

Sangat Tidak Memadai 1 1,72 1 
Total 58 100 216 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 
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Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai keahlian 

dan pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

mereka dengan skor 216. Hal ini menunjukan bahwa mereka selalu berupaya 

untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan merasa sebagai kebutuhan . Dengan 

demikian akan mendorong tercapainya kineja yang tinggi dari para pegawai, ini 

terlihat bahwa 34 orang atau sebesar 58,62% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban sesuai kebutuhan, dengan demikian akan mendorong 

tercapainya kinerja yang tinggi oleh para pegawai,sesuai dengan pernyataan 

Mitrani Dalziel,Fitt ; Spencer & Spencer ( 1993 ), bahwa kompetensi pegawai 

diperlikan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang sesuai dengan prestasi yang 

diharapkan.  

Tabel 4.15 Tanggapan Responden Mengenai Keterampilan Menjadi Tugas 

Pokok Pengelola Keuangan Dinas Provinsi Jawa Barat 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Optimal 12 20,69 60 
Optimal 33 56,90 132 
Cukup 10 17,24 30 

Tidak Optimal 2 3,45 4 
Sangat Tidak Optimal 1 1,72 1 

Total 58 100 227 
 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

  Kurang 
Memadai 
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Cukup       Sesuai              
Kebutuhan 
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58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

216 



77 
 

 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot Keterampilan yang 

menjadi tugas pokok dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka 

dengan skor 227. Hal ini menunjukan bahwa Optimalisasi Keterampilan sebagai 

Tugas Pokok dalam suatu pekerjaan, ini terlihat bahwa 33 orang atau sebesar 

56,90% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban optimal, dengan 

demikian akan mendorong tercapainya kinerja yang tinggi oleh para pegawai 

sesuai dengan pernyataan mitrani Dalziel, Fitt (1992); Speneer & Spencer (1993) 

bahwa kompetensi pegawai diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang 

sesuai dengan prestasi yang diharapkan.  

Tabel 4.16 Tanggapan Responden Mengenai Kecepatan Pelayanan Dokumen 

Pertanggungjawaban , Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Telah Melebihi Kebutuhan 14 24,17 70 
Sesuai Dengan Kebutuhan  25 43,40 100 

Cukup 12 20,69 36 
Kurang Memadai 3 5,17 6 

Sangat Tidak Memadai 4 6,90 4 
Total 58 100 216 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 
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Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai kecepatan 

pelayan dokumen pertanggungjawaban atas pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab mereka dengan skor 216, Hal ini menunjukan bahwa Kecepatan atas 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, ini terlihat bahwa 25 orang atau 

sebesar 43,40% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban cukup, 

sehingga akan memungkinkan mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik 

lagi. Hal ini senada dengan pernyataan menurut Mathias & Jackson (2001), 

pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill) dan kemampuan (abilities), sehingga pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan para pegawai harus sesuai dengan pekerjaan mereka saat ini. Namun, 

masih ada beberapa pegawai memiliki keterampilan yang kurang memadai, 

tentunya ini suatu hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh organisasi salah 

satunya melalui pendidikan dan pelatihan dengan segera demi  tercapainya kinerja 

yang tinggi  seperti yang diharapkan oleh organisasi. 

 

 

 Kurang 
memadai 
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Cukup Sesua Dengan 
Kebutuhan 

Telah Melebihi 
Kebutuhan 
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Tabel 4.17 Tanggapan Responden Mengenai Upaya Peningkatan 

Kemampuan individu, Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Kebutuhan Yang Sangat penting 10 17,24 50 
Kebutuhan Penting 31 53,45 124 

Biasa Saja 13 22,41 39 
Kebutuhan Kurang Penting 4 6,90 8 

Belum Merupakan Kebutuhan 0 0 0 
Total 58 100 221 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai upaya 

peningkatan kemampuan pribadi adalah merupakan kebutuhan penting dengan 

skor 221. Hal ini menunjukan bahwa dalam memberikan pelayanan selalu 

berupaya untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan merasa sebagai kebutuhan 

utama, ini terlihat bahwa 31 orang atau sebesar 53,45% dari seluruh jumlah 

responden memberikan jawaban kebutuhan penting, Hal ini dijelaskan oleh 

Houtzagers (1999:29), bahwa pengetahuan profesionel, orientasi kepada 

pelanggan, kepedulian kepada bisnis, kepemimpinan, dan perencanaan serta 

perorganisasian dalam pencapaian kinerja organisasi 

 Kebutuhan 
Kurang Penting 

Belum 
Merupakan 

 

Biasa Saja Kebutuhan     
Penting 

Kebutuhan 
Sangat Penting 
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Tabel 4.18 Tanggapan Responden Mengenai Sistem dan Presedur Mencari 

Informasi dan memahami setiap perubahan peraturan, Pengelola Keuangan  

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat penting 21 34,48 100 
Penting 29 50 116 
Cukup 7 12,07 21 

Tidak Penting 1 1,72 2 
Sangat Tidak Penting 1 1,72 1 

Total 58 100 240 
 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bobot mengenai sistem, 

Prosedur dan mekanisme setiap perubahan peraturan berusaha mencari tahu dan 

memahaminya dengan skor 240. Hal ini menunjukan bahwa  penting mengenai 

memahami dan mencari informasi terkait setiap perubahan peraturan, sikap 

pegawai seperti ini harus dipertahankan, sebab dengan sikap pegawai yang 

demikian akan mendorong terjadinya kinerja yang tinggi, ini terlihat bahwa 29 

orang atau sebesar 50% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban 

penting, Hal ini sesuai dikemukakan oleh Denton  (1997:7) bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan pegawai untuk berupaya dalam meningkatkan kualitas 

dan efesiensi pekerjaan. Dengan demikian akan mendorong tercapainya kinerja 

 Tidak Penting Sangat Tidak 
Penting 

Cukup Penting Sangat Penting 

58 150,8 197 243,6 290 104,4 
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individu yang tinggi, ini menunjukan bahwa pihak pegawai harus memperbaiki 

prosedur pelayanan supaya bisa lebih cepat ditangani. 

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Mengenai Pemberian pelayanan secara 

Efektif, Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 

 (n = 58)  

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Penting 14 24,14 70 
Penting 36 62,07 144 
Cukup  7 12,07 21 

        Tidak Penting 1 1,72 2 
Sangat Tidak Penting 0 0 0 

Total 58 100 237 
 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

pemberian pelayanan yang efektif,  dengan skor 237. Hal ini menunjukan bahwa 

para pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memberikan 

pelayanan yang cepat merupakan hal yang penting dan harus dipertahankan  

karena para pegawai dituntut untuk berupaya untuk meningkatkan kualitas dan 

efektifitas kerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada, ini terlihat bahwa 36 

orang atau sebesar 62,07% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban 

penting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jhonson  (1995a:70) bahwa 

 Tidak Penting Sangat Tidak 
Penting 

Cukup  Penting Sangat Penting 
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Keahlian dan profesionalisme yang dipergunakan dalam menjalankan suatu 

kegiatan pelayanan jasa. Pelayanan merupakan perhatian yang utama bagi para 

pegawai pengelola keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Namun pada sisi 

lain masih ada beberapa pegawai yang menyatakan memberikan pelayanan yang 

efektif merupakan hal yang tidak penting, tentunya pihak organisasi harus 

mengambil tindakan untuk mengajak pegawai tersebut agar menjadikan pelayanan 

efektif merupakan hal yang penting dan harus. Dengan demikian akan mudah 

tercapainya kinerja yang tinggi seperti yang diharapkan oleh organisasi. 

 Secara umum kompetensi pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.20. di bawah: 

Tabel 4.20 Rangkuman Variabel Kompetensi Pegawai Pengelola Keuangan 

di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

No Indikator Skor Keterangan 

1 Standar normal kinerja yang ada saat ini 
saya merasa bekerja....... 221 Diatas Standar 

2 
Dengan pengetahuan yang saudara miliki, 
masalah kualitas dan efesiensi kerja 
merupakan permasalahan 

229 Utama 

3 
Keahlian dan pengetahuan atas pekerjaan 
saya menjadi tanggungjawab saya saat 
ini......... 

216 Kebutuhan Penting 

4 
Dengan keterampilan yang saudara miliki, 
saudara dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
menjadi tugas pokok saudara  

227 Sesuai Dengan 
Kebutuhan 

5 

Dalam kecepatan pelayanan saudara  
mampu membuat dokumen surat 
pertanggung jawaban yang diperlukan oleh 
instansi atau maupun yang diperlukan 
karyawan 

216 Sesuai Dengan 
Kebutuhan 

6 Dalam upaya peningkatan kemampuan 
pribadi, saya selalu merasa............ 221 Optimal 

7 
Jika ada peraturan baru saudara berusaha 
mencari informasi dan mencoba untuk 
memahaminya,sebagai tanggungjawab saya 

240 Penting 
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8 
Menurut saya, pemberian pelayanan yang 
efektif merupakan hal 
yang....................................... 

237 Cepat 

 Jumlah 1.807  
 Rata-rata Skor 225,9  

Sumber: Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, skor total nilai kumulatif variabel Kompetensi 

mencapai 1.807. dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 8 x 58 = 2.320, dan 

jumlah skor terendah adalah 1 x 8 x 58 = 464. Klasifikasi skor jawaban responden 

variabel Kompetensi dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan rentan 

skor 371,2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.20 dan bobot skor variabel Kompetensi diatas, 

ternyata kompetensi pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi jawa 

Barat pada umumnya sesuai dengan kebutuhan, namun masih ada yang harus 

diperhatikan, terutama perbandingan kerja pegawai dengan standar normal kerja, 

upaya mendapat keahlian dan pengetahuan atas pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab, kecepatan pelayanan baik yang diperlukan oleh organisasi maupun yang 

diperlukan masyarakat. Dengan demikian kompetensi pegawai sudah tinggi, 

namun dengan adanya beberapa indikator yang harus diperhatikan, maka 

sebaiknya lembaga meningkatkan kompetensi pegawainya baik melalui 

 Tidak Tinggi Sangat Tidak 
Tinggi 

Kurang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 

464 1.206,4 1.577,6 1.948,
 

2.320 835,2 

1.807 
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pendidikan maupun pelatihan, sehingga untuk selanjutnya akan mendorong 

tercapainya kinerja pegawai yang tinggi.  

 

4.5 Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan Pada Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat. 

Gambaran mengenai Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat tercermin dari hasil jawaban responden yang diukur melalui 

tiga belas aspek. Masing-masing aspek memiliki beberapa indikator dan setiap 

indikator memiliki beberapa butir pernyataan yang akan dinilai oleh responden 

dalam bentuk jawaban dari pernyataan yang berkaitan dengan kelima aspek 

penilaian kinerja pegawai tersebut. Adapun indikator pada aspek kinerja pegawai 

terdiri dari: Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja, Kreativitas, Pengetahuan, Gagasan 

;Kerjasama dan kepribadian, keramahan dan integritas pegawai. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seorang responden dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Sedangkan Bernadin dan Russel (20033:397), 

mengatakan pengertian bahwa“: Kinerja responden tergantung pada kemampuan, 

usaha kerja dan kesempatan kerja yang dapat dinilai dari out put “, juga bahwa 

kinerja (prestasi kerja) adalah”: Tingkat kinerja individu, yaitu hasil yang 

diinginkan dari perilaku individu”. 

Perlu di kemukakan pula bahwa skor tertinggi dan terendah dari indikator-

indikator variable kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 58 = 290, sedangkan skor 

terendah 1 x 58 = 58, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap 
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indikator dari variable kinerja dengan rentang skor 46,4. Untuk lebih jelasnya 

mengenai indikator-indikator tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.21 Tanggapan Responden Mengenai Perhitungan Pekerjaan Untuk 

Mencapai Target Pegawai Pengelola Keuangan  Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tercapai 13 22,41 65 
Tercapai 31 53,45 142 

Cukup Tercapai 11 18,97 33 
Tidak Tercapai 3 5,17 6 

Sangat Tidak Tercapai 0 0 0 
Total 58 100 228 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketercapaian target dalam bekerja dengan skor 228. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya prestasi kerja yang cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini 

terlihat bahwa 31 orang atau sebesar 53,45% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban cukup tercapai, sehingga target yang dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan dan bisa terselesaikan dengan baik, sesuai dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh Mainer dalam As’ad (1995:65), mengemukakan bahwa: 

“Aspek yang biasanya digunakan dalam penilaian kinerja adalah kualitas, 

 Tidak Tercapai Sangat Tidak 
Tercapai 

Cukup 

 

 

Tercapai Sangat 
Tercapai 
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kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang dipegangnya, absensi dan 

keselamatannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya”. Karena salah satu factor 

pengukuran kinerja dalah tercapainya kuantitas pekerjaan sesuai target yang telah 

ditentukan. 

Tabel 4.22 Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Pekerjaan dengan 

Maksimal Untuk Efesiensi Waktu Pegawai Pengelola Keuangan  

Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Efisien 20 34,48 100 
Efisien 28 48,28 112 

Cukup Efisien 8 13,79 24 
Tidak Efisien 2 3,45 4 

Sangat Tidak Efisien 0 0 0 
Total 58 100 240 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai efesiensi 

waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan maksimal  dengan skor 240. 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemauan dal;am memanfaatkan waktu untuk 

bekerja dalam pekerjaan, ini terlihat bahwa 28 orang atau sebesar 48,28% dari 

 Tidak Efisien Sangat Tidak 
Efisien 

Kurang Efisien 

 

Efisien 

 

Sangat Efisien 

 

58 130 170 210 250 10
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seluruh jumlah responden memberikan jawaban  efisien, sehingga pekerjaan bisa 

terselesaikan dengan baik dan berkualitas sekalipun dengan pengguna waktu 

seefesien mungkin, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mitchel 

(Sedarmayanti, 2007:53), menyatakan bahwa aspek-aspek kinerja salah satunya 

adalah inisiatif, yaitu efesiensi waktu kerja yang dipergunakan oleh para pegawai. 

Tabel 4.23 Tanggapan Responden Mengenai Hasil Kualitas Kerja Yang Di 

Capai Dalam Pencapaian Target penyerapan realisasi anggaran, Pegawai 

Keuangan Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (N = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tercapai 15 25,86 75 
Tercapai 37 63,79 148 

Cukup Tercapai 4 6,90 12 
Kadang-kadang Tercapai 1 1,72 2 
 Tidak Pernah Tercapai 1 1,72 1 

Total 58 100 238 
 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketercapaian target dalam bekerja dengan skor 238. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya prestasi kerja yang cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini 

terlihat bahwa 37 orang atau sebesar 63,79% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban responden memberikan jawaban cukup  tercapai, sehingga 
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Tercapai 
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dengan mutu kerja yang tinggi hasil kerja bisa dicapai dengan baik, sesuai 

pernyataan yang dikemukakan oleh Mainer dalam As;ad (1995:65), 

mengemukakan bahwa ; “ Aspek yang biasa digunakan dalam penilaiana kinerja 

adalah kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang dipegangnya, absensi 

dan keselamatannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya” karena salah satu 

faktor pengukuran kinerja adalah tercapainya kuantitas pekerjaan sesuai target 

yang telah ditentukan. 

Tabel 4.24 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Yang Dimiliki 

Pegawai  Yang Dihadapi sebagai Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Menguasai 18 31,03 90 
Menguasai 31 53,45 124 

Cukup  Menguasai 8 13,79 24 
Tidak Menguasai 1 1,72 2 

Sangat Tidak Menguasai 0 0 0 
Total 58 100 240 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

penguasaan pengetahuan pekerjaan yang dihadapi  dalam bekerja dengan skor 

240. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah dapat mencapai kinerja cukup 

 Tidak 
Menguasai 

 

Sangat Tidak 
Menguasai 

Cukup 
Menguasai 

 

Menguasai Sangat 
Menguasai 

 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 
240 
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tinggi untuk kriteria pengetahuan dan keterampilan kerja karena para pegawai 

tersebut telah berpengalaman, ini terlihat bahwa 31 orang atau sebesar 53,45% 

dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban menguasai, hal ini harus 

ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, sebgaimana yang 

diungkapkan oleh Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja 

yang dinilai dari seseorang pegawai salah satunya adalah job knowledge dan 

personal quality. 

Tabel 4.25 Tanggapan Responden Mengenai Inisiatif Dalam Gagasan Dan 

Ide-Ide Yang Dimiliki Pegawai Pengelolaan Keuangan di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Sering 16 27,59 80 
Sering 30 51,72 120 

Kurang Sering 6 10,34 18 
Tidak Sering 5 8,62 10 

Sangat Tidak Sering 1 1,72 1 
Total 58 100 229 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Inisiatif 

ide-ide dan gagasan yang dimiliki pegawai dalam bekerja dengan skor 229. Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya prestasi kerja yang cukup baik yang dilakukan 

 Tidak Sering 

 

Sangat Tidak 
Sering 

Kurang Sering 

 

Sering 

 

Sangat Sering 

 

58 150,8 197,2 243,6 290 104,4 

229 



90 
 

 

dalam pekerjaan, ini terlihat bahwa 30 orang atau sebesar 51,72% dari seluruh 

jumlah responden memberikan jawaban sering, sehingga responden kreatif dan 

teruji dalam memunculkan kemampuan responden itu sendiri. Lebih lanjut Gomes 

(2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang 

pegawai. Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits 

(karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan 

waktu dan sebagainya. 

Tabel 4.26 Tanggapan Responden Mengenai Kerjasama Dalam 

Menyelesaikan Pekerjaan Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Sering 18 31,03 90 
Sering 30 51,72 120 

Kurang Sering 10 17,24 30 
Tidak Sering 0 0 0 

Sangat Tidak Sering 0 0 0 
Total 58 100 240 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketercapaian target dalam bekerja dengan skor 240. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya prestasi kerja yang cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini 

terlihat bahwa 30 orang atau sebesar 51,72% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban sering, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lebih lanjut Gomes (2003:135), 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. 

Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja). 

Tabel 4.27 Tanggapan Responden Mengenai Kepedulian terhadap Intansi 

dan Hubungan Dengan  Sesama Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Penting 14 24,14 70 
Penting 34 58,62 136 

Kurang Penting 8 17,79 24 
Tidak Penting 2 3,45 4 

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 
Total 58 100 234 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 Tidak Penting Sangat Tidak 
Penting 

Kurang Penting Penting Sangat Penting 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kepedulian dengan organisasi  dan hubungan baik dengan sesama pegawai dengan 

skor 234. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah dapat mencapai kinerja 

yang tinggi untuk kriteria secara individu ataupun berperan secara kelompok  ini 

terlihat bahwa 34 orang atau sebesar 58,62% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban penting, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lebih lanjut Gomes (2003:135), 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. 

Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan 

waktu dan sebagainya. 

Tabel 4.28 Tanggapan Responden Mengenai Kehadiran Sesuai Dengan 

Peraturan Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 

2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tepat 10 17,24 50 
Tepat 30 51,72 120 

Kurang Tepat 12 20,69 36 
Tidak Tepat 6 10,34 12 

Sangat Tidak Tepat 0 0 0 
Total 58 100 218 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 
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Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

kehadiran yang sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dalam 

pekerjaan dengan skor 218. Hal ini menunjukkan bahwa adanya disiplin kerja 

yang cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini terlihat bahwa 30 orang atau 

sebesar 51,72% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban tepat, 

sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. Lebih lanjut Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-

aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. Aspek penilaian kinerja tidak 

hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter individu) seseorang responden 

seperti sifat, perangai, intelegensia, dan sebagainya. Akan tetapi lebih menitik 

beratkan pada hal-hal yang bersifat performace result (hasil kerja). 

Tabel 4.29 Tanggapan Responden Mengenai Penyelesaian Pekerjaan dengan 

Tepat Waktu Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 

(n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tepat Waktu 17 29,31 85 
Tepat Waktu 27 46,55 108 

Kurang Tepat Waktu 7 12,07 21 
Tidak Tepat Waktu 5 8,62 10 

Sangat Tidak Tepat Waktu 2 3,45 2 
Total 58 100 226 
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 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

penyelesaian pekerjaan tepat waktu dengan skor 226. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya ketepatan waktu cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini terlihat 

bahwa 27 orang atau sebesar 46,55% dari seluruh jumlah responden memberikan 

jawaban tepat waktu, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sesuai 

dengan tugasnya masing-masing. Sesuai yang dikemukakan oleh Mitchel 

(Sedarmayanti, 2007:53), menyatakan bahwa aspek-aspek kinerja salah satunya 

adalah inisiatif, yaitu efesiensi waktu kerja yang dipergunakan oleh para pegawai. 

Tabel 4.30 Tanggapan Responden Mengenai Berusaha Semangat 

dalam Menyelesaikan Tugas Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Optimal 13 22,41 65 
Optimal 31 53,45 124 

Kurang Optimal 7 12,07 21 
Tidak Optimal 4 6,90 8 

Sangat Tidak Optimal 3 5,17 3 
Total 58 100 221 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketercapaian target dalam bekerja dengan skor 221. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya prestasi kerja yang cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini 

terlihat bahwa 30 orang atau sebesar 53,45% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban 0ptimal, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lebih lanjut Gomes (2003:135), 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. 

Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja). 

Tabel 4.31 Tanggapan Responden Mengenai Kepribadian Hubungan 

Kerjasama Antara Atasan dengan Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Baik 8 13,79 40 
Baik 30 51,72 120 

Cukup Baik 18 31,03 54 
Tidak Baik 1 1,72 2 

Sangat tidak Baik 1 1,72 1 
Total 58 100 217 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 
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Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Kepribadian Hubungan Kerjasama Antara Atasan dengan Pegawai dengan skor 

221. Hal ini menunjukkan bahwa adanya prestasi kerja yang cukup baik yang 

dilakukan dalam pekerjaan, ini terlihat bahwa 30 orang atau sebesar 51,72% dari 

seluruh jumlah responden memberikan jawaban baik, sehingga pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lebih lanjut 

Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari 

seorang pegawai. Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan 

traits (karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, 

dan sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja). 

Tabel 4.32 Tanggapan Responden Mengenai Keramahan Pegawai Pengelola 

Keuangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Ramah 14 24,14 70 
Ramah 16 27,59 64 

Cukup Ramah 18 31,03 54 
Tidak Ramah 9 15,52 18 

Sangat tidak Ramah 1 1 1,72 
Total 58 100 207 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 
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Berdasarkan tabel di atas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

ketercapaian target dalam bekerja dengan skor 207. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya prestasi kerja yang cukup baik yang dilakukan dalam pekerjaan, ini 

terlihat bahwa 18 orang atau sebesar 31,03% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban sering, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lebih lanjut Gomes (2003:135), 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. 

Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja). 
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Tabel 4.33 Tanggapan Responden Mengenai Bekerja Sesuai dengan  

Integritas Pribadi Pegawai Pengelola Keuangan di Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Loyal 10 17,24 50 
Loyal 33 56,90 132 

Cukup Loyal 14 24,14 42 
Tidak Loyal 1 1,72 2 

Sangat tidak Loyal 0 0 0 
Total 58 100 226 

 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan table di atas, maka skor bobot setiap indicator adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai inetgritas 

atau keutuhan organisasi dengan skor 226. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

sudah dapat mencapai kinerja yang tinggi untuk kriteria jiwa integritas personal 

yang baik atau berperan dalam suatu kelompok. Ini terlihat bahwa 33 orang atau 

sebesar 56,90% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban loyal, hal ini 

harus tetap dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika lebih di tingkatkan untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik lagi, sesuai dengan pendapat Gomes (2003:135), 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. 

Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

 Tidak Loyal Sangat tidak Loyal Cukup Loyal Loyal Sangat Loyal 
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individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performace result (hasil kerja). 

Tabel 4.34 Rangkuman Variabel Kinerja Pegawai Keuangan di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat, 2018 (n = 58) 

No Indikator Skor Keterangan 
1 Kualitas Kerja Yang Dilakukan Dalam Suatu 

Periode Yang Telah Ditentukan 228 Tercapai 

2 Efisiensi Waktu Untuk Menjelaskan Suatu 
Pekerjaan 240 Teliti  

3 Kualitas Kerja Yang Dicapai 238 Efesien 
4 Pengetahuan Yang Dimiliki Mengenai Pekerjaan 240 Menguasai 
5 Gagasan/Ide Yang Dimunculkan 229 Sering 
6 Kerjasama Dengan Orang Lain 240 Sering 
7 Hubungan Dengan Sesame Pegawai 234 Penting 
8 Kehadiran 218 Tepat 
9 Penyelesaian Kerja 226 Loyal 
10 Semangat Untuk Menyelesaikan Tugas Baru 221 Optimal 
11 Kepribadian 217 Baik 
12 Keramahan 207 Ramah 
13 Integritas Pribadi 226 Mampu 
 Jumlah 2.964  
 Rata-rata Skor 228  

Berdasarkan tabel di atas, maka skor total nilai kumulatif vaiabel Kinerja 

Atasan mencapai 2.964 dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 13 x 58 = 3.770. 

dan jumlah skor terendah adalah 1 x 13 x 58 = 754 klasifikasi skor jawaban 

responden variabel Kinerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan 

rentan skor 603,2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Tidak Tinggi Sangat Tidak 
Tinggi 

Kurang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 

754 1.960,4 2.563,6 3.166,8 3.770 1.357,2 

2.964 
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Berdasarkan tabel 4.33 dan bobot skor variabel Kinerja diatas, ternyata 

Pegawai pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tinggi, namun 

masih ada yang kurang diperhatikan, terutama kehadiran, semangat dalam 

menyelesaikan tugas baru, kepribadian hubungan antara atasan dengan bawahan, 

keramahan, dan integritas pada pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat, oleh karena itu dalam meningkatkan kinerja perlu peninngkatan kualitas 

dan kuantitas dengan melakukan evaluasi mengenai jumlah pekerjaan yang 

dilakukan dan kemampuan yang kooperatif dengan sebaik-baiknya untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang dibenakan kepadanya berdasarkan kecakapan 

pengalamn dan kesungguhan serta waktu yang tersedia.  

 

4.6 Pengaruh Pemberdayaan dan Kompetensi Terhadap Kinerja 

Pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. 

Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel 

terhadap variabel lain, dapat digunakan Analisis Jalur (Path Analysis) yang telah 

dikembangkan Sewall Wright. Pada analisis jalur ini besarnya pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat 

diketahui. Sebelum  mengambil keputusan mengenai besarnya pengaruh suatu 

variabel terhadap variabelnya tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

hipotesis, baik pengujian secara keselurhan ataupun secara individual yaitu 

pemberdayaan dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat, dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) dan softwere yang digunakan adalah SPSS release 23. Adapun langkah 
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yang dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga diperoleh 

seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 4.35 Matriks Korelasi Antar Variabel 

Correlations 

 Pemberdayaan Kompetensi 

Pemberdayaan Pearson Correlation 1 -.074 

Sig. (2-tailed)  .579 

N 58 58 

Kompetensi Pearson Correlation -.074 1 

Sig. (2-tailed) .579  

N 58 58 
Sumber: Output SPSS 23 

Berdasarkan tabel di atas merupakan matrik korelasi antar variabel yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara sesame variabel baik independen maupun 

dependen. Proporsi untuk diagram jalur adalah dua buah variabel bebas (X1 dan 

X2) yang mempunyai hubungan antar variabel, dan masing-masing variabel bebas 

(X), serta hubungan korasional dari variabel diluar (X1 dan X2) residu terhadap 

variabel tak bebas (Y).  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .372a .138 .107 2.87746 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Pemberdayaan 
Sumber: Output SPSS 23 

Artinya bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama 

terhadap variabel Y sebsar 0,138 Atau 13,8% Variabel X1 dan X2 secata bersama-

sama mepenyaruhi Y, dan sisanya 0,864 atau 86,2% dipengaruhi variabel lain 

yang tidak masuk dalam penelitian. 
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Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh positif antara 

pemberdayaan dan komptensi terhadap kinerja, selanjutnya akan menguji 

hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut. 

Tabel 4.36 Hasil Pengujian Simultan X1 dan X2 Terhadap Y 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 73.027 2 36.513 4.410 .017b 

Residual 455.387 55 8.280   

Total 528.414 57    

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Pemberdayaan 
Sumber: Output SPSS 20 

Dari tabel 4.36 di atas, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 4.410. dengan 

sig. Level sebesar 0,017 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan hasil 

pengujian simultan terbukti atau signifikan, sehingga dapat diteruskan pada 

analisis lebih lanjut dengan pengujian secara parsial. 

 Sedangkan hasil hubungan kausal atau pengaruh secara langsung X1 dan 

X2 terhadap Y, dapat dilihat pada tabel 4.37 di bawah ini. 

Tabel 4.37 Pengaruh X1 dan X2 ke Y dan Pengaruh Diluar Sub Variabel 

Interprestasi Analisis Jalur 
Keterangan Pengaruh % 

Pengaruh X1, X2 ke Y 0,138 13,8 

Pengaruh Diluar X1 dan X2 0,862 86,2 

Jumlah 1 100 
Sumber: Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa pemberdayaan dan kompetensi 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai yakni sebesar 0,136, sedangkan sisanya 

sebesar 13,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
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Namun apabila dilihat secara parsial pemberdayaan dominan mempengaruhi 

kinerja pegawai dari pada kompetensi pegawai, sebagaimana terlihat pada 

Gambar 4.1 di bawah ini: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31.971 6.524  4.900 .000 

Pemberdayaan .414 .196 .265 2.108 .040 

Kompetensi .326 .146 .282 2.243 .029 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Sumber: Output SPSS 23 

 

Gambar 4.1 Diagram Kausal antara Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi 

(X2) terhadap Kinerja (Y). 

X1        = Variabel Pemberdayaan Pegawai 

X2      = Variabel Kompetensi 

Y         = Variabel Kinerja Pegawai 

€    = Variabel residu (variabel lain diluar variabel X1, X2 yang 

berpengaruh) ke variabel akibat (endogenus) dinyatakan oleh 

P2€ = √(1-0,136) = √0,864  

     =86,2% 

 
0,282 

0,265 

-
0,074 
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besarnya nilai numerik koefisien jalur (Path Coeffisient) dari 

varibel eksogenus. 

 Sebagaimana pada gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa kompetensi dominan 

mempengaruhi kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0,282 , dari pada 

pemberdayaan sebesar 0,265 serta kedua variabel tersebut terbukti mempengaruhi 

kinerja pegawai, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.38 di bawah ini. 

Tabel 4.38 Pengujian Koefesien Jalur Parsial 

Simbol Koefisien 
Jalur Ttabel  Fhitung Kesimpulan 

PYX1 
0.282 3.16 2.108 Terdapat Pengaruh Pemberdayaan terhadap 

Kinerja Pegawai 

PYX2 
0.265 3.16 2.243 Terdapat Pengaruh Kompetensi terhadap 

Kinerja Pegawai 
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS, 23 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pemberdayaan terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.39 di 

bawah ini: 

Tabel 4.39 Pengaruh Langusng dan Tidak Langsung Dari Pemberdayaan 

Terhadap Kinerja Pegawai 

Interprestasi Analisis Jalur 
Ket  Pengaruh % 
X1 Pengaruh langsung ke Y 0.414 41.4 

 Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0.282 28.2 
Jumlah  0.696 69.6 

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi pemberdayaan terhadap 

kinerja pegawai secara langsung sebesar 41.4% dengan koefisien thitung sebesar 
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2.108, sedangkan untuk ttabel pada taraf signifikan α (0,05) = 3.16, karena nilai 

thitung > ttabel , serta tidak langsung melalui variabel  kompetensi sebesar 28.2%. 

Sedangkan kontribusi pemberdayaan terhadap kinerja pegawai secara 

keseluruhan mencapai 69.6%, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan signifikan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja, bukti empiris ini memberikan indikasi 

bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, perlu adanya perbaikan factor 

pemberdayaan, karena factor pemberdayaan terkait erat dengan peningkatan 

kinerja. Koefisien jalur menunjukkan, maka kinerja pegawai akan meningkat. 

Pemberdayaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk 

menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk 

berhasil dalam pekerjaannya. 

 Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

separuh kompetensi terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat terlihat pada tabel 4.40 di bawah ini: 

Tabel 4.40 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari Kompetensi 

Terhadap Kinerja Pegawai 

Interprestasi Analisis Jalur 
Ket  Pengaruh % 
X2 Pengaruh langusng ke Y 0.326 32.6 

 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0.265 26.5 
Jumlah  0.591 59.1 

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi pemberdayaan terhadap 

kinerja pegawai secara langsung sebesar 32,6% dengan koefisien thitung sebesar 

2.243, sedangkan untuk ttabel pada taraf signifikan α (0,05) = 3.16, karena nilai 

thitung > ttabel , serta tidak langsung melalui variabel  kompetensi sebesar 26,5%. 
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Sedangkan kontribusi pemberdayaan terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan 

mencapai 59,1%, dapat disimpulkan bahwa kompetensi signifikan berpengaruh 

langsung terhadap kinerja pegawai, bukti empiris ini memberikan indikasi bahwa 

dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, perlu adanya perbaikan factor 

kompetensi, karena faktor pemberdayaan terkait erat dengan peningkatan kinerja. 

Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya dimana semakin 

baik kompetensi yang dilakukan akan mengakibatkan meningkatnya kinerja 

pegawai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pemberdayaan pegawai dan kompetensi terhadap kinerja pegawai 

pengelola keuangan Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemberdayaan pegawai pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat hasilnya relatif baik, namun masih ada yang kurang diperhatikan, 

terutama kesesuaian tanggung jawab dengan kompetensi  pegawai, 

kesesuaian pekerjaan dengan keahlian pegawai, ketepatan keputusan dan 

keeratan hubungan kerja antara manajemen dengan pegawai, 

pemberdayaan pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

seharusnya mampu mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugas dapat diandalkan, bertanggung jawab, untuk 

keberhasilan organisasi.  

 

2. Kompetensi pegawai Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi jawa 

Barat pada umumnya sesuai dengan kebutuhan, namun masih ada yang 

harus diperhatikan, terutama kurangnya keahlian dan pengetahuan atas 
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pekerjaan, kecepatan pelayanan baik kepada atasan atau kepada bawahan 

upaya peningkatan kemampuan pribadi seharusnya menggagas sistem 

komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan 

tujuan meningkatkan kinerja. 

 

3. Kinerja Pegawai pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kepribadian, 

kehadiran, penyelesaian pekerjaan, keramahan, serta kurang semangat 

untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dan integritas pribadi seharusnya 

konsisten berprilaku selaras dengan nilai, norma atau etika organisasi, 

menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau 

keputusan beserta resiko yang menyertainya. 

 

4. Pemberdayaan  pegawai dan kompetensi secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai  Pengelola Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat, namun apabila dilihat secara persial, ternyata pemberdayaan 

pegawai lebih  dominan mempengaruhi kinerja pegawai daripada 

kompetensi. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis ingin  mengajukan 

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan umumnya bagi Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat dan pada khususnya pegawai pengelola keuangan Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat, untuk meningkatkan pemberdayaan pegawai , 

kompetensi dan kinerja pegawai. Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Perbaikan pada pemberdayaan pegawai yaitu kesesuaian tanggungjawab 

dengan kompetensi pegawai perlu menyelesaikan tugas dengan tuntas 

dapat diandalkan, bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan 

kesalahan dengan mengacu kepada standar kualitas dan sistem operasional 

prosedur ( SOP ), bersedia menerima masukan mengikuti contoh cara 

bekerja yang lebih efektif, efesien dilingkungan kerjanya.  

 

2. Perbaikan pada kompetensi pegawai harus berupaya mendapat keahlian 

dan pengetahuan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, kecepatan 

pelayanan baik yang diperlukan oleh atasan maupun bawahan yaitu 

menggunakan saluran komunikasi formal dan non formal guna mencapai 

kesepakatan dengan tujuan meningkatkan  kemampuan bawahan dengan 

memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan, 

memberikan umpan balik membimbing dan mendorong kepercayaan diri 

bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, memberi 

kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk 

berkembang . 
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3. Perbaikan pada kinerja pegawai terutama pada penyelesaian pekerjaan dan 

menyelesaikan tugas-tugas baru, yaitu menciptakan situasi yang 

mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara 

berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil, dan 

memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara 

berkelanjutan dalam penerapan ditingkat organisasi, menyusun program 

pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen 

pembelajaran. 

 

4. Dalam rangka meningkatkan kinerja perlu adanya komunikasi yaitu 

mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis 

untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara 

keseluruhan yaitu menyampaikan informasi secara persuasif untuk 

mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama 

dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 
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