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ABSTRACT
Ellys Geugeu Abana, 2018, Influence of Work and Dicipline Against
Employee Performance ( A Study on the District Cibiuk Garut ). Thesis
Winaya Mukti University Garduate Program Master of Management. Under
the guidance of Dr.H.Nandan Limakrisna.,Ir.,MM dan H.Deden Komar
Priatna., S.I.P.,MM.

The purpose of this study was to investigate and analyze the motivation,
work dicipline, and performance as well as the influence of motivation, and
discipline to employee performance employee Cibiuk District of Garut, either
simultaneously or partially.
The methid used is descriptive an verification. And the unit of analysis in
this study are employees of the District Cibiuk Garut with a population of 44
people, as well as the type of investigation is causalitas and Time horizon in this
study wa cross sectional and analytical methods used are frequancy distribution
and path analysis.
Based on the result of research and discussion, it is obtained that the
motivation of employees in the District Cibiuk Garut has a high level of
motivation. Employees Cibiuk Garut has a fairly high level of dicipline and high
performance. Motivation and dicipline simultaneously have influence on
employee performance , but partially motivated more dominant influence on
employee performance rather than work dicipline.

Keyword : Motivation, Work Dicipline, Performance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar
dengan sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus
menerus untuk mencapai tujuan. organisasi adalah perserikatan orang-orang yang
usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah sub system yang saling
berhubungan dan saling tergantung, bekerja sama atas dasar pembagian kerja,
peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.
(Wijayanti, 2008)
Organisasi berisikan orang-orang yang mempunyai serangkaian aktivitas yang
jelas dan dilakukan secara berkelanjutan guna mencapai tujuan organisasi. Semua
tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai, dan ditentukan oleh
manusia yang menjadi anggota organisasi, dimana manusia sebagai pendukung
utama setiap organisasi apapun bentuk organisasi itu (Atmosudirdjo, 2000).
Setiap organisasi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam
mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk
mencapainya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan yang
diperlukan untuk menciptakan aktivitas ataupun kegiatan. Sumber daya itu antara
lain sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta sumber daya manusia. Diantara sumber daya tersebut, sumber
daya yang terpenting ialah sumber daya manusia.Sumber daya manusia dianggap
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penting karena dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi, serta
merupakan pengeluaran pokok organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
(Simamora, Henry, 2006)
Sumber

daya

manusia

yaitu

sumber

daya

yang digunakan

untuk

menggerakkan, dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan
organisasi. Sejalan dengan itu Simamora mendefinisikan bahwa sumber daya
manusia merupakan aset organisasi yang paling penting, dan membuat sumber
daya organisasi lainnya menjadi bekerja.
Sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai objek yang

selalu

mendapat perhatian dan perlindungan dari lembaga, tetapi sumber daya manusia
juga sekaligus berperan sebagai subyek yang dapat rnenentukan maju mundurnya
lembaga, maka perlu ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang memadai, karena SDM dewasa ini merupakan aset yang paling berharga,
terutama bagi lembaga/organisasi.
Sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai obyek yang harus selalu
mendapat perhatian dan perlindungan dari organisasi tetapi SDM juga sekaligus
berperan sebagai subyek yang dapat menentukan maju mundumya suatu
organisasi atau berhasil tidaknya suatu program yang dilaksanakan oleh organisasi
tersebut. Sikap atau perilaku kerja pegawai dalam organisasi sangat variatif
dimana ada beberapa pegawai yang sangat rajin dan patuh mengikuti prosedur
yang berlaku, akan tetapi tidak jarang ditemukan perilaku pegawai yang
sebaliknya. Dengan kata lain, dalam organisasi ada pegawai yang sangat disiplin
tetapi ada juga pegawai yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya.

3
Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur
Negara bertugas sebagai abdi masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan
secara adil kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk
menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan
berkembangnya era globalisasi dan informasi sebagai salah satu komponen yang
tidak terpisahkan dari lima focal concern pembangunan di Indonesia khususnya
menyangkut upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya
manusia.
Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting mengingat perubahan arah
kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh semangatreformasi untuk
lebih luas memberi ruang gerak dan peran serta yang lebihbesar bagi masyarakat
dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan,dimana pemerintah beserta
aparaturnya lebih berperan sebagai fasilitator.Perubahan arah kebijakan ini
membawa implikasi terhadap kemampuanprofesionalisme pegawai dalam
menjawab tantangan era globalisasi dalammenghadapi persaingan ketat dengan
negara–negara lain didunia.(Dwiyanto, 2003:36).
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis daerah dan Inspektorat
Kabupaten Garut(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8, dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kecamatan Cibiuk
merupakan salah satu dari 42 kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten GarutNomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis daerah dan Inspektorat Kabupaten
Garut(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, Kecamatan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati di Bidang
Pemerintah, Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketentraman dan
Ketertiban pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan
administrasi public serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat menjadikan adanya kesan
negatif mengenai birokrasi berupa kelambanan kerja, prosedur yang berbelit-belit
pemborosan dan peraturan yang kaku, sehingga tipe ideal birokrasi dalam
pemerintahan masih belum terealisasi dan tujuan untuk menciptakan sosok
birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan- kebutuhan dan
aspirasi masyarakat, profesional dan netral masih harus terus diupayakan. Upaya
pencapaian tujuan organisasi birokrasi pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh
perilaku aparatumya. Dalam penelitian mengenai kinerja, sumber daya manusia
dan perilaku manusia merupakan fokus utama dan usaha- usaha untuk

5
meningkatkan kinerja harus dimulai dengan meneliti perilaku sumber daya
manusia ditempat kerja..
Kinerja pegawai dimaksud adalah suatu upaya untuk mencapai keberhasilan
dalam pelaksanaan tugas, ditentukan oleh pegawai yang memiliki kecakapan,
kemampuan, keterampilan dan rasa tanggungjawab bersama dalam setiap
penyelesaian tugas yang dikerjakan. Kelancaran tersebut harus ditunjang oleh
adanya pengawasan dan penilaian serta memberikan etika bagi para pegawai dan
bekerja dari pimpinan untuk mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh organisasi yang ada dibawah wewenang tanggungjawab
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien.
Dalam menjalankan tugas kesehariannya pimpinan Kecamatan dibantu
oleh seorang sekretaris camat, kepala sub bagian umum, kepala sub bagian
keuangan,

kepala

seksi

pemerintahan,

,

kepala

seksi

pemberdayaan

masyarakat desa, kepala seksi seksi kesejahteraan masyarakat, kepala seksi
pelayanan dan kepala seksi keamanan dan ketertiban. Selanjutnya untuk lebih
memudahkan dalam pekerjaan birokrasi di kantor kecamatan ,maka Camat
lebih banyak bertugas sebagai koordinasi untuk hubungan Kantor Kecamatan.
dengan pihak luar baik itu masyarakat ataupun keatasan langsung (Bupati) dan
instansi-instansi terkait , Kepala Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut.
Kantor

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

merupakan

satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) diwilayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, yang
bertugas sebagai pelayanan terhadap masyarakat diwilayah nya. Untuk itu para
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pegawai dituntut mempunyai motivasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Motivasi

kerja

dapat

di

pengaruhi

faktor

atasan

atau

kepemimpinan dan dapat juga di pengaruhi oleh faktor internal pegawai itu
sendiri, seperti adanya kebutuhan hidup yang harus di penuhi oleh setiap
pegawai, adanya keinginan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan
jabatan. Kondisi pegawai Kecamatan Cibiuk yang sebagian besar berstatus
Pegawai Negeri Sipil masih dirasakan kurang mempunyai motivasi dalam
menjalankan tugas-tugasnya sehingga banyak sekali tugas-tugas pelayanan
masyarakat yang tidak tepat waktu. Hal ini juga dapat di lihat dari banyaknya
pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu dan banyaknya pegawai yang
menyepelekan

tugas

atau pekerjaannya,

karena

walaupun

mereka

melaksanakan atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu mereka
tidak dapat

bonus atau tidak ada potongan gaji apabila mereka melakukan

kelalaian/kesalahan dalam pekerjaan. Kinerja menitikberatkan keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi
penghamburan biaya, waktu dan tenaga. Dengan kinerja, pegawai dituntut untuk
menyelesaikan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan waktu
yang ditetapkan serta kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang diharapkan.
Pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut mempunyai tugas melaksanakan
sebagaimana tugas pokok dan fungsi pegawai berdasarkan kebijakan dan
peraturan yang berlaku.
Indikasi rendahnya kinerja juga dapat dilihat dari seringnya terjadi
keterlambatan dalam penyelesaian atau pengurusan suatu berkas, hasil kerja yang
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dicapai tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kurang cepatnya
pelayanan yang diberikan pegawai, hal ini merupakan indikasi dan masih
kurangnya motivasi dan disiplin kerja mereka, dengan adanya fenomena tersebut,
dimana para pegawai cenderung mengalami penurunan kinerja sebagaimana yang
terlihat pada Tabel 1.1, di bawah:
Tabel 1.1
Pengukuran Hasil Kinerja Pegawai
NO

INDIKATOR

1

Nilai SAKIP

1

Pelayanan e-KTP

2

Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
Pelayanan Pencetakan surat
keterangan sementara (Suket)
Akte jual beli/Hibah/Hak
Bersama
Rata-rata tingkat kehadiran
pegawai

3
4
5

TARGET

REALISASI

85
Kategori A
2145

69,8
Kategori B
966

45,03

3922

2752

70,17

4250

3227

75,93

250

105

42,00

252

219

Hari
hari
Sumber : Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, Desember 2017

%
82,12

86,90

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, belum tercapainya kinerja pegawai yang baik
disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan
rendahnya disiplin kerja. Artinya, untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu
didukung oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan, hal ini dapat
diindikasikan dari rendahnya kemampuan/prestasi kerja mereka, kurangnya
kemampuan

untuk

berafiliasi,

dan

rendahnya

keterampilan.

Kurangnya

motivasidari sebagian pegawai untuk memberi konstribusi bagi tercapainya tujuan
merupakan hal yang sering dijumpai diduga sebagai akibat dari kurangnya
perhatian pimpinan didalam hal kebijakan pembinaan, pembagian kerja yang

8
relatif kurang proporsional, pengakuan dan penghargaan serta promosi jabatan
yang didasarkan kepada “like dislike“ pimpinan, pegawai tidak dilibatkan dalam
pengambilan keputusan, tidak adanya penghargaan bagi pegawai yang telah
bekerja dengan baik, dan tidak adanya tingkat dukungan yang berarti dan fungsi
staf. Sebagai mahluk sosial, para pegawai memerlukan bantuan pemahaman dan
pengertian dari pihak lain. Disisi lain sebagai individu, para pegawai
menginginkan dan mengharapkan kesempatan yang cukup untuk memperoleh
kemajuan diri dan karirya, ingin dihargai, ingin diperhatikan, dan ingin dihormati,
sehingga timbul rasa bangga dan percaya diri. Kesemuanya itu merupakan sarana
untuk menstimulasi motivasi kerja pegawai ketingkat yang lebih tinggi, sehingga
para pegawai dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Demikian juga, diduga bahwa belum tercapainya kinerja pegawai Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut disebabkan oleh kurangdisiplin kerjadapat dilihat dari
seringnya terjadi keterlambatan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, pegawai
sering tidak berada ditempat kerjanya atau hasil kerja yang dicapai tidak sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan, kurang cepatnya pelayanan. Hal ini terlihat
berdasarkan laporan bagian kepegawaian (2017) terdapat penemuan indisipliner
pegawai, yaitu :
1. 17% pegawai masuk kesiangan (tidak ikut apel pagi)
2. 8 % tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan.

Munculnya permasalahan indisiplioner pada sebagian pegawai, dapat didekati
dari dua faktor. Pertama, menyangkut faktor-faktor intern pegawai yang
disebabkan oleh rendahnya motivasi, minat, dan kesalahan persepsi tentang posisi
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pegawai sebagai komponen utama dalam menunjang kinerja lembaga. Kedua,
faktor ekstem, yakni tidak adanya sistem pengawasan yang memberikan ruang
kepada sebagian pegawai untuk melanggar kewajiban sebagai pegawai.
Demikian juga Siagian (2008 ; 194) menyatakan bahwa pada dasarnya faktor
dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai suatu organisasi adalah tingkat
kedisiplinan pegawai itu sendiri. berdasarkan fakta dan pernyataan di atas jelas
bahwa rendahnya kinerja pegawai disinyalir juga disebabkan oleh tingkat
kedisiplinan yang rendah.
Kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan para pegawai tersebut
merupakan kekuatan pendorong bagi mereka untuk melaksanakan tugastugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Motivasi merupakan kondisi yang
mendorong, meningkatkan gairah dan mengajak para pegawai untuk bekerja lebih
efektif, dan atau menggerakan para pegawai untuk melakukan sesuatu lebih
bersemangat, sehingga berperan dalam peningkatan produktifitas kerja.
Motivasi dimaksud sebagai dorongan dari atasan untuk menimbulkan
semangat bekerja kepada para pegawai agar bekerja sepenuh hati, sehingga
pekerjaan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tepat hasil dan tepat sasaran.
Segi lain dari pentingnya motivasi ini untuk mencapai keseimbangan antara
kepentingan pegawai dengan kepentingan organisasi agar kinerja pegawai tumbuh
dan mencapai sasaran maksimal. Kinerja pegawai dimaksud kemampuan pegawai
di dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan agar hasil kerja yang dicapai sesuai
dengan sasaran dan wewenang serta tanggungjawab yang dibebankan kepadanya
sesuai dengan aturan dan pedoman kerja yang telah disepakatinya.
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Apabila motivasi kerja pegawai tidak ditingkatkan, demikian juga kedisiplinan
pegawai kurang ditegakkan, maka akan berdampak pada kinerja pegawai yang
semakin menurun, sehingga akhirnya akan berimplikasi pada penurunan kinerja
lembaga/organisasi secara umum, karena itu sangat perlu dan menarik untuk
diteliti mengenai “Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja
Pegawai (Suatu Studi di Lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut).

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1. Identifikasi Masalah

Kinerja pegawai lingkungan kecamatan merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah
pelayanan kependudukan tepat waktu. pegawai di Lingkungan Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, sebagaimana standar
kinerja yang telah diberlakukan yaitu standar yang mampu mengimbangi tuntutan
masyarakat terutama masyarakat yang mengharapkan mutu pelayanan meningkat.
Karena itu peran dari sumber daya manusia para pegawainya menjadi sangat
penting, dalam rangka mencapai misinya.
Kinerja pegawai pada umumnya relatif tidak memenuhi target organisasi
diduga disebabkan oleh motivasi dan disiplin kerja pegawai yang rendah. Artinya
untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu didukung oleh motivasi yang kuat dan
disiplin kerja pegawai yang baik
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Motivasi dan disiplin kerja sangat penting artinya dalam mencapai suatu
tujuan organisasi, sehingga motivasi dan disiplin kerja merupakan variabel
penting untuk mencapai hasil kerja pegawai yang optimal. Meskipun demikian
untuk menumbuhkan motivasi serta disiplin kerja adalah sesuatu yang tidak
mudah bagi seorang pegawai untuk melaksanakannya. Tindakan yang kurang
disiplin dalam organisasi seringkali muncul berkaitan dengan motivasi pegawai
yang selama ini berkembang, hal ini tercermin dari kebijakan organisasi seperti
jenjang karir, hubungan antara atasan dan bawahan, kurangnya perhatian terhadap
bawahan. Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara
harapan dan kenyataan yang diterima oleh pegawai mengenai beberapa aspek
yang menyangkut motivasi dan pegawai tersebut yang mengakibatkan disiplin
pegawai menjadi rendah, yang akhirnya berdampak kepada kinerja pegawai yang
relatif rendah.
1,2.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dan identifikasi masalah, sebagaimana dipaparkan diatas, maka
desain penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana motivasi kerja di lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
2. Bagaimana disiplin kerja pegawai di lingkungan Kecamatan Cibiuk

Kabupaten Garut
3. Bagaimana kinerja pegawai di Lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten

Garut
4. Bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, baik secara simultan maupun parsial.
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1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :
1. Motivasi kerja di lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
2. Disiplin kerja pegawai di lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
3. Kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
4. Pengaruh Motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di lingkungan

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
1.4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini terbagi ke dalam dua sisi yakni bagi bidang akademis
dan praktis :
A. Kegunaan Teoritis
1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis melalui penerapan teori- teori

Manajemen Sumber Daya Manusia yang diperoleh selama perkuliahan dan
membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, serta melatih
berpikir secara sistematis.
2. Dapat dijadikan acuan bagi para peneliti yang berminat untuk menindaklanjuti

penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan potensi pegawai di
lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
B. Kegunaan Praktis
1. Sebagai

rekomendasi bagi lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten

Garutdalam rangka melaksanakan pembinaan para pegawainya.
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2. Sebagai

bahan

pertimbangan

bagi

institusi-institusi

yang

memiliki

permasalahan yang sama, khususnya yang berkaitan dengan potensi sumber
daya manusia.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan, tanpa teori maka
hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta fakta saja, tetapi tidak
akan ada ilmu pengetahuan (Iskandar, 2006/a:318). Teori merupakan pernyataan
tentang sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan antar gejala yang
diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Teori penelitian
dan fakta empirik terlibat dalam suatu hubungan yang erat, dimana teori membina
penelitian, penelitian mencari dan memisahkan fakta fakta dan fakta fakta
mempengaruhi teori.
Selanjutnya, Iskandar (2006/a:319) mengemukakan bahwa dalam hubungan
dengan kegiatan penelitian, maka tinjauan teoritis akan membantu peneliti dalam
menentukan tujuan dan arah penelitian, serta dalam hal memilih konsep konsep
yang tepat, guna pembentukan suatu hipotesis.

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1

Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa PerancisKuno
ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.Sedangkan secara
terminologis para pakar mendefinisikan manajemensecara beragam, diantaranya
Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikanmanajemen sebagai
seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui oranglain. Menurut Stoner yang
dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemenadalah proses perencanaan,
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pengorganisasian, pengarahan, danpengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumber daya manusia organisasi lainnya
agar mencapai tujuanorganisasi yang telah ditetapkan.
Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemensebagai suatu
bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secarasistematis untuk
memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjabersama-sama untuk
mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebihbermanfaat bagi kemanusiaan.
Schein (2008: 2) memberi definisi manajemen sebagai profesi.Menurutnya
manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untukbekerja secara
profesional,

karakteristiknya

adalah

para

profesionalmembuat

keputusan

berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesionalmendapatkan status mereka
karena mereka mencapai standar prestasi kerjatertentu, dan para profesional harus
ditentukan suatu kode etik yang kuat.
Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu prosesatau
kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatukelompok
orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksudyang nyata.
Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yangharus dilakukan, menetapkan
cara

bagaimana

melakukannya,

memahamibagaimana

mereka

harus

melakukannya dan mengukur efektivitas dariusaha-usaha yang telah dilakukan.
Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa
manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-samauntuk
menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi denganpelaksanaan fungsifungsi

perencanaan

(planning),

pengorganisasian(organizing),

pelaksanaan
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(actuating), dan pengawasan (controlling).
Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebutmanajing dan
orang yang melakukannya disebut manajer.Manajemen dibutuhkan setidaknya
untuk mencapai tujuan,menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling
bertentangan,dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

2.1.2

Sumber Daya Manusia

Pada dasamya Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu
gerakanpengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang
cukuppotensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan
kontribusiyang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya.
Hal Inisesuai dengan pendapat Mangkunegara (2001:2), rnengemukakan bahwa :
“Manajemen

sumber

daya

manusia

merupakan

suatu

perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengadaan, pengembangan, pemberi balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan
dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.
Secara singkat sumber daya manusia mengandung prestasi yang berkaitan
dengan kondisi manusia pada umuinnya, baik yang berasal dari dalam organisasi
maupun yang berasal dari luar organisasi. Bila pengertian sumber daya dapat
disimpulkan timbul dari mitra kerja antara manusia dan benda untuk mencapai
tujuan perumusan kebutuhan manusia, maka sumber daya manusia adalah
kemampuan manusia yang merupakan hasil akal budinya disertai pengetahuan
serta pengalaman yang dikumpulkan dengan penuh kesadaran untuk memenuhi
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kebutuhan secara individual serta sasaran-sasaran sosial pada umumnya.
Sementara itu Munandar (1997:9) memberikan pengertian tentang sumber
daya manusia adalah mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan
pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang
bermanfaat. Lebih lanjut Nawawi (2000:40) mengemukakan tiga pengertian
tentang sumber daya manusia, yaitu:
1. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan);
2. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusia sebagai penggerak

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya;
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan
bertungsi sebagai model (non material/non financial) di dalam organisasi bisnis,
yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara flsik dan non-fisik
dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

2,1.3.

Motivasi

2.1.3.1

Pengertian Motivasi

Setiap pegawai memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk bekerja
dengan baik,

tidak dapat

dipungkiri

lagi bahwa berhasil atau tidaknya

operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah ditentukan oleh
kepemimpinan

yang

baik

dari

seorang

pemimpin didalam memberikan

motivasi kepada karyawannya. Motivasi berperan penting

didalam

suatu

perusahaan, sehingga motivasi dapat diartikan berbeda oleh setiap individu
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sesuai dengan tempat dan keadaan dari masing-masing individu. Untuk lebih
jelasnya

dibawah

ini

akan penulis kutipkan beberapa pendapat mengenai

pengertian motivasi. Menurut Hasibuan (2012:141) motivasi berasal dari kata
latin movere yang berarti “dorongan atau daya penggerak‟. Motivasi dalam
manajemen hanya ditunjukan pada sumber daya manusia umumnya dan
khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi mempersoalkan
bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja
sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah
ditentukan.
Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi
individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu.
Sikap dan nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang invisibel yang memberikan
kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan
(Rivai dan Sagala, 2009:837).
Sedangkan menurut Wilson Bangun (2012:313) motivasi adalah suatu
tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku (to behave) secara
teratur. Motivasi merupakan suatu tugas sebagai manajer untuk memengaruhi
orang lain atau karyawan dalam suatu perusahaan..
Siagian (2008:158) mengemukakan bahwa terdapat dua macam keadaan
motivasi. Motivasi pertama dinamakan situasi obyektif yaitu, barang atau keadaan
yang berada diluar seseorang yang biasa dikategorikan dengan istilah insentif atau
perangsang atau goal atau sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, sedangkan yang
kedua adalah situasi motivasi subyektif, yang merupakan keadaan yang terdapat
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dalam diri seseorang atau sering diistilahkan dengan need atau kebutuhan, derive
atau dorongan, atau motif atau keinginan.
Motivasi merupakan suatu hal yang penting yang sering disinggung oleh
pimpinan organisasi baik secara terbuka maupun secara terselubung. Hal ini
membuktikan

pentingnya

masalah

motivasi

tersebut

dalam

masalah

kepemimpinan (Hartono, 2005:4). Motivasi merupakan suatu keinginan untuk
berusaha

sekuat-kuatnya

mencapai

tujuan

organisasi,

dipengaruhi

oleh

kemampuan untuk memuaskan beberapa kebutuhan individual. Motivasi secara
umum berhubungan dengan segala usaha untuk mencapai tujuan, sedangkan
tujuan organisasi dapat merefleksikan kepentingan tunggal yang berhubungan
dengan perilaku sehubungan pekerjaan (Robbins, 2003:168).
Siagian (2008:93) mengutip pendapat Fillmore H. Stanford tentang definisi
motivasi sebagai berikut:
“Motivation as an energizing condition of the organism that serves to direct
that organism toward the goal of a certain class”.
Yang artinya motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia ke
arah tujuan tertentu. Sementara itu Siagian (2008:159) mendefinisikan motivasi
sebagai berikut : “Motivasi adalah suatu perangsang keinginan dan daya
penggerak kemauan bekerja seseorang”.
Dalam pandangan yang lebih sistematis Robbins (2003:205), mengemukakan
bahwa pengertian motivasi sebagai berikut:
“..the willingness to exert high levels of effort to workorganizational goals.
Conditioned by effort ability to satisfy some individual need. While general
motivation is concerned with effort toward any goal, we 7/ barrow the focus to
orgizational goal in order to reflect out singular interest in work related
behavior”.
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Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa kata kunci
dari pengertian motivasi yaitu upaya (effort), tujuan organisasi (organizational
goals) dan kebutuhan (need).
Unsur “upaya (effort)” merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang
termotivasi. ia akan mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang
diinginkan, tetapi kemungkinan kecil tingkat upaya yang tinggi akan menghantar
pada hasilkinerja pekerjaan yang menguntungkan kecuali bila upaya itu disalurkan
dalam suatu arah yang bermanfaat bagi organisasi itu. Sedangkan upaya yang
diarahkan

tersebut

haruslah

konsisten

dengan

tujuan-tujuan

organisasi

(organizational goals), di mana diperlukan motivasi sebagai proses pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan itu.
Sedangkan kebutuhan (need)adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan
hasil-hasil tertentu tampak menarik. Suatu kebutuhan yang tak terpuaskan akan
menciptakan ketegangan yang merangsang dorongan-dorongan di dalam diri
individu itu. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk
menemukan tujuan-tujuan tertentu yang jika tercapai akan memenuhi kebutuhan
itu dan mendorong ke pengurangan ketegangan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa
seorang pegawai yang termotivasi berada dalam suatu keadaan tegang. Untuk
mengendurkan ketegangan ini, mereka mengeluarkan upaya. Makin besar
ketegangan, maka makin tinggi tingkat upaya itu. Jika upaya ini berhasil
mengantar ke pemenuhan kebutuhan tersebut, dan tegangan itu akan dikurangi.
Pengurangan ketegangan juga harus diarahkan ke tujuan-tujuan organisasi dan
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secara interen definisi tentang motivasi pun mensyaratkan bahwa kebutuhankebutuhan individu harus sesuai (kompatibel) dan konsisten dengan tujuan
organisasi.
Winardi mengemukakan bahwa komponen-komponen dasar motivasi terdiri
atas : kebutuhan, keinginan (ekspektasi), perilaku dan tujuan (Winardi, 2002:25).
Lebih lanjut Winardi mengemukakan bahwa :
”Ada macam-macam alasan mengapa manusia bekerja. Apabila kita menerima
pandangan yang menyatakan bahwa orang-orang bekerja untuk mendapatkan
imbalan, maka imbalan tersebut dapat diurai menjadi dua macam : Imbalan
ekstrinsik misalnya upah/gaji, promosi, danPujianimbalan intrinsik misalnya suatu
perasaan keberhasilan dalam halmelaksanakan tugas tertentu yang sangat menarik
dan menantang”.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, motivasi selalu menjadi perhatian
karena behubungan erat dengan keberhasilan kerja seseorang atau organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuannnya. Motivasi dirumuskan sebagai periiaku yang
ditujukan kepada sasaran. Hal ini berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan
oleh seseorang dalam mengejar tujuannya. Motivasi merupakan dorongan yang
timbul dalam diri seseorang secara sadar untuk melaksanakan suatu tindakan
dengan tujuan tertentu. Dorongan tersebut dapat timbul dengan sendirinya secara
internal atau melalui rangsangan ekstemal. Dorongan dari dalam melibatkan
faktor-faktor individual, seperti kepribadian, sikap mental (attitudes) dan persepsi
atas peran sedangkan dorongan dari luar melibatkan faktor-faktor organisasional,
seperti situasi kerja, partisipasi, pendisiplinan kerja (pengawasan), dan promosi.
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Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan organisasi, motivasi selalu berkaitan erat
dengan kepribadian, persepsi, dan sikap mental. Bahkan Gibson (2004:78)
menyatakan bahwa ’’Motivation as the set of process that arouse, direct, and
maintain human behavior toward attaining some goals.
Motivasi memiliki peranan penting bagi unsur pimpinan dalam kehidupan
organisasi karena seorang pemimpin baru dikatakan berhasil dalam menggerakan
orang lain, jika mampu menumbuhkan motivasi dalam diri bawahannya.
Sementara itu, motivasi dirasakan sulit dalam pelaksanannya sebab untuk
mengukur dan mengamati motivasi bawahan belum ada ukuran yang baku apalagi
motivasi yang dimiliki masing-masing orang sangat bervariasi.
Fungsi dan kegiatan motivasi tergolong erat kaitannya dengan sumber daya
manusia, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa masalah motivasi adalah
masalah sumber daya manusia dalam manajemen karena motivasi sangat
berpengaruh tehadap kinerja organisasi. Dengan dimikian, motivasi sangat
penting dalam kehidupan berorganisasi, termasuk organisasi publik.

2.1.3.2 Perkembangan Teori Motivasi
Menurut Robbins ( 2003 : 206-234) teori motivasi dapat dikelompokkan
kedalam dua golongan besar, yaitu teori-teori pendahulu (early theories ) dan teori
kontemporer ( contemporary theories ). Kelompok early theories terdiri dari, teori
tingkat kebutuhan dari Maslow, teori motivasi higiene dari Herzberg, serta teori X
dan Y dari McGregors, sedangkan yang termasuk kedalam Contemporary
theories, diantaranya : Existence Relatediness and Growth (ERG), teori dari
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Clapton Alderfer dan teori needs dari McClelland. Secara ringkas, konsep dari
masing-masing teori dapat dikemukakan sebagai berikut:
1)

Teori Motivasi dari Masiow, teori ini dinamakan “ a theory of human

motivation” yang mengikuti teori jamak. Dalam hai ini Masiow berpendapat
bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan
pertama telah terpenuhi maka kebutuhan kedua menjadi yang utama. Selanjutnya
jika kebutuhan kedua terpenuhi maka muncul kebutuhan ketiga dan seterusnya
sampai kebutuhan tingkat kelima. Dasar dari teori ini adalah : (a) manusia adalah
makhluk yang selalu menginginkan sesuatu lebih banyak, keinginan itu
berlangsung secara terus menerus dan akan berhenti bila akhir hayat tiba; (b)
Sesuatu yang telah dipuaskan menjadi motivator bagi peiakunya, tetapi hanya
kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator; (c) Kebutuhan
manusia tersusun dalam suatu hierarki, yang terdiri dan: physiological needs
(sandang, pangan dan papan), security or safety needs (kebutuhan keamanan dari
kejadian atau lingkungan yang mengancam ), affiliation or acceptance needs
(kebutuhan atas persahabatan, berkelompok, interaksi dan kasih sayang ) esteem
or status needs ( kebutuhan atas harga diri dan penghargaan dari orang lain ) dan
self actualization ( kebutuhan untuk memenuhi diri seseorang melalui
memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian dan potensi).
Pada dasarya manusia tidak pernah puas pada tingkat kebutuhan manapun,
tetapi untuk memunculkan kebutuhan yang lebih tinggi perlu memenuhi tingkat
kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu. Masiow (Filipo, 1984 : 1 )
berpendapat bahwa rata-rata individu hanya 85 persen terpuaskan dari kebutuhan
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fisiologis, 70 persen dalam kebutuhan akan rasa aman, 50 persen dalam
kebutuhan cinta, 40 persen dalam kebutuhan harga diri dan hanya 10 persen dalam
kehidupan aktualisasi diri.
2)

Teori Motivasi Dua Faktor dari Frederick Herzberg, teori ini juga dikenal

dengan “ Herzbergs two factor theory Frederick Herzberg ( 1993, 209-210 )
mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan setiap orang dipengaruhi
oleh faktor pemeliharaan ( maintenance ) dan faktor motivasi ( motivation
factors). Faktor pemeliharaan berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin
memperoleh ketenteraman badaniah, hal ini digambarkan oleh F. Herzberg bahwa
kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan yang berlangsung secara terusmenerus karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah terpenuhi.
Faktor pemeliharaan dapat berupa hak gaji, kondisi kerja fisik, kapasitas kerja,
supervisi yang menyenangkan, sarana dan prasarana maupun bermacam-macam
bentuk tunjangan lainnya ( ekstrinsik ). Hilangnya faktor-faktor itu dapat
menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan absennya karyawan, bahkan pada
gilirannya mengakibatkan turnover yang tinggi, sehingga dengan demikian faktor
pemeliharaan perlu mendapat perhatian yang wajar dari pimpinan agar kepuasan
dan kegairahan kerja bawahan dapat ditingkatkan.
Faktor motivasi menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, adalah perasaan
sempuma dalam melaksanakan pekerjaan, dan hal ini berhubungan dengan
penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan
(instrinsik).
Konsep higiene ini disebut pula teori dua faktor, pertama adalah faktor

25

motivator

terhadap

keberhasilan

pelaksanaan

{achievement),

pengakuan(irecognition), pekerjaan itu sendiri ( the work it self), tanggungjawab
yang dipercaya ( responsibility ), dan pengembangan potensi individu (
advancement), sedangkan faktior kedua adalah faktor higiene yang dapat
menimbulkan rasa tidak puas pada karyawan ( demotivasi ), terdiri atas
administrasi dan kebijakan perusahaan ( company policy and administration ),
kualitas supervisi ( quality of supervision ), hubungan antar individu (
interpersonal relation ), kondisi kerja (working condition ). dan gaji (wage).
Dari teori ini timbul paham bahwa dalam perencanaan pekerjaan harus
dilaksanakan sedemikian rupa agar kedua faktor ( faktor pemeliharaan dan
motivasi ) itu dapat terpenuhi, karena makin terpenuhi kebutuhan yang terkait
dengan pekerjaan makin terdorong si karyawan untuk berprestasi lebih baik lagi.
3)

Teori X dan Y dari Douglas McGregor, dalam teori ini McGregor

menciptakan konsep baru tentang motivasi dalam manajemen yang disebut teori X
dan teori Y. Teori X adalah pendekatan konsep yang didasarkan suatu anggapan
tentang perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan adalah sebagai berikut:
(a) pada hakekatnya manusia tidak suka bekerja dan apabila mungkin ia akan
menghindari pekerjaan itu; (b) manusia lebih suka dibimbing, diperintah dan
diawasi dalam melaksanakan pekerjaan; (c) pada umumnya manusia tidak
berambisi mencapai prestasi yang optimal dan selalu berusaha menghindari
tanggungjawab; (d) manusia lebih mementingkan diri sendiri dan tidak
mempedulikan tujuan organisasi.
Teori Y sebaiknya, diperoleh dari suatu penemuan penelitian ilmu
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pengetahuan tentang perilaku manusia yang modern. Teori ini didasarkan
ataspendapat bagaimana orang-orang itu seharusnya bekerja dalam lingkungan
pekerjaan, tetapi tidak atas dasar bagaimana para manajer berpikir apa yang ia
inginkan atau seharusnya ia lakukan. Teori Y disebut juga keterpaduan tujuan
individu dan organisasi, yang berdasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut ;
(a) karyawan dapat melihat kerja sebagai suatu yang bersifat alamiah
sepertihalnya istirahat atau bermain; (b) manusia akan memperlihatkan
pengendalian diriapabila mereka diajak untuk mempunyai komitmen terhadap
tujuan organisasi; (c) rata-rata karyawan dapat menerima bahkan mencari
tanggung jawab; (d) mempunyai kemampuan untuk mencari keputusan
berdasarkan cara-cara yang inovatif, dan hal ini tersebar pada seluruh karyawan
dan bukan monopoli dari mereka yang menduduki posisi manajemen.
Berarti disini teori ini hampir sejalan dengan teori Maslow yang dinyatakan
dalam bentuk bagaimana mengelola sumber daya manusia dengan keterpaduan
dan pengendalian diri yang lebih baik. Menurut McGregor, kepuasan karyawan
akan tercapai apabila kepentingan keryawan dipadukan atau diintegrasikan
dengan kepentingan organisasi. Mengelola sumber daya manusia melalui
keterpaduan dan pengendalian adalah mendesain atau mengatur pekerjaan
sedemikian rupa, sehingga setiap karyawan dapat memperoleh kepuasan
disamping dapat memenuhi kepentingan pribadi, sekaligus tujuan orgsnisasi dapat
tercapai.
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4). Teori ERG dari Clapton Alderfer,dalam teori ini C. Alderfer setuju dengan
Maslow bahwa kebutuhan-kebutuhan individual tersusun secara hierarki, namun
demikian hierarki kebutuhan yang diusulkan hanya terdiri dari tiga set kebutuhan,
yaitu; (a) existence ( eksistensi), yaitu makanan, kebutuhan akan udara, air, gaji
dan kondisi pekerjaan; (b) relatedness ( keterkaitan ), yaitu kebutuhan akan
hubungan sosial dan interpersonal yang berarti; (c) Growth (pertumbuhan), yaitu
kebutuhan seseorang individu untuk menciptakan kontribusi yang kreatif atau
produktif.
Tiga kebutuhan yang disampaikan oleh C. Alderfer berhubungan dengan teori
yang disampaikan oleh Maslow, seperti kelompok eksistensi serupa dengan
kelompok psikologis dan keselamatan, keterkaitan serupa dengan kelompok rasa
memiliki, sosial dan kasih sayang, sedangkan kebutuhan pertumbuhan serupa
dengan kelompok penghargaan dan aktualisasi diri.
Disamping itu terdapat sejumlah perbedaan dalam kedua teori tersebut.
Maslow menyatakan bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi lebih banyak
berperan dan bahwa tingkat kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi tidak
didorong hingga kebutuhan yang predominan tersebut terpuaskan. Maka
seseorang akan meningkat kepada hierarki kebutuhan yang lebih tinggi hanya
apabila kebutuhan tingkat rendahnya telah terpuaskan. Sebaliknya teori ERG
menyatakan sebagai tambahan kepada proses peningkatan kepuasan yang
diajukan oleh Maslow, proses penurunan frustasi juga terjadi. Yaitu jika seseorang
terus-menerus frustasi dalam mencoba memuaskan kebutuhan pertumbuhan,
kebutuhan keterkaitan muncul kembali sebagai kekuatan motivasi yang utama,
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sehingga menyebabkan individu mengarahkan kembali upaya-upaya untuk
memuaskan kebutuhan tingkat yang lebih rendah. gambar berikut ini
menunjukkan teori ERG Clapton Aldelfer.
Frustasi terhadap
kebutuhan
pertumbuhan

Pentingnya
kebutuhan
pertumbuhan

Frustasi terhadap
kebutuhan

Pentingnya
kebutuhan
keterkaitan

Frustasi terhadap
Pentingnya
kebutuhan
kebutuhan eksistensi
eksistensi
Sumber : Gibson, ivancevich dan Donnelly (2004 : 194)

Pemuasan
kebutuhan
pertumbuhan
- Pemuasan
kebutuhan
keterkaitan
Pemuasan
kebutuhan
eksistensi

Gambar 2.1 : Hubungan teori ERG dengan frustasi, kepentingan dan kepuasan
dari kebutuhan
5). Teori kebutuhan dari David McClelland,penelitian yang dilakukan McClelland
menunjukkan bahwa ada tiga kebutuhan yang dimiliki oleh karyawan dalam suatu
organisasi Ketiganya itu adalah : (a) kebutuhan untuk mencapai sesuatu atau
berprestasi (need for Achievement), (b) kebutuhan untuk bekerjasama dengan
orang lain (need for affiliation or friendship) dan (c) kebutuhan untuk mempunyai
wewenang ( need for power ). Jika dipadukan dengan teori Maslow, tampaknya
ketiga kebutuhan itu timbul apabila kebutuhan dasar menurut Maslow terpenuhi.
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McClelland, et. al ( dalam Siagian, 2008 : 13-30 ), mengemukakan
klasifikasi teori motif sebagai berikut:
1. The survival motive model ( teori motif yang mendasarkan diri kepada

dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ). Teori ini mengatakan
bahwa motif itu bersumber dari kebutuhan atau dorongan individu sebagai
makhluk hidup dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini
yang dimaksud kebutuhan adalah kebutuhan biologis ( makan, minum,
bemafas) dan kebutuhan biologis seperti ini mendorong individu berbuat aktif
untuk memenuhinya.
2. The stimulus intensity model ( teori motif yang mendasarkan diri kepada

tingkat rangsangan yang dihadapi individu ). Teori ini menyatakan bahwa
motif atau dorongan untuk berbuat timbul karena adanya rangsangan yang
kuat atau dengan kata lain rangsangan tersebut menimbulkan dorongan
berbuat jika memiliki intensitas yang cukup kuat.
3. The stimulus pattern model ( teori yang mendasarkan diri kepada pola

rangsangan di dalam suatu situasi). Teori ini mengatakan bahwa motif timbul
apabila rangsangan situasi selaras dengan harapan dan tanggapan organisme,
atau rangsangan situasi tersebut menimbulkan pertentangan respons yang
mengarah kepada kekecewaan.
4. The affective arousal model ( teori yang mendasarkan diri kepada

pembangkitan afeksi ). McClelland ( 1953 : 28 ) mengartikan motif sebagai
berikut : A motive is the reintegration by a cue of a change in an affective
situation Menurut pengertian ini, rangsangan atau situasi yang dihadapi
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individu dapat diistilahkan dengan “ cues “ dan kemudian dipasangkan dengan
afeksi individu. Motif ini timbul karena adanya perubahan situasi afeksi tadi,
akibat pasangan rangsangan dengan situasi afeksi.
Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja sebagaimana
diungkapkan di atas, penelitian ini menelaah masalah motivasi kerja sebagai
dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut McClelland ( dalam Siagian,
2008 : 13-30 ) kebutuhan karyawan dalam suatu organisasi terdiri atas kebutuhan
untuk berprestasi ( need for achievement ), kebutuhan untuk bekerjasama dengan
orang lain ( need for affiliation ) dan kebutuhan untuk mempunyai wewenang
(need for power).
Atas dasar pengambilan dan teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka ini,
maka sub variabel dari motivasi ini adalah : kebutuhan untuk berprestasi,
kebutuhan untuk bekerjasama dengan orang lain dan kebutuhan untuk mempunyai
wewenang.
Atas dasar paparan dari para pakar motivasi di atas maka yang di maksud
motivasi dalam penelitian ini adalah diambil dari teori menurut McClelland, et. al
(dalam Siagian, 2008 : 13-30)yaitu : (a) kebutuhan untuk mencapai sesuatu atau
berprestasi (need for Achievement), (b) kebutuhan untuk bekerjasama dengan
orang lain (need for affiliation or friendship ) dan (c) kebutuhan untuk
mempunyai wewenang (need for power)
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2.1.4

Disiplin Kerja

2.1.4.1 Pengertian Disiplin Kerja
Kedisiplinan kerja pegawai dalam suatu organisasi/lembaga sangat penting
peranannya dalam meningkatkan proses dan hasil kerja baik secara kuantitas
maupun kualitas. Pengertian disiplin dalam lingkup perusahaan atau organisasi
menurut Muchdarsyah (2003: 135) adalah “sikap kejiawaan dari seseorang atau
sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti/mematuhi
segala aturan/keputusan yang telah ditetapkan”.
Menurut. Siagian (2008 : 193) pengertian kedisiplinan dalam kerja yaitu “
kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku”
Pengertian

disiplin

kerja

menurut Keith

Davis

yang

dikemukakan

olehMangkunegara (2009:129) “Dicipline is management action to enforce
organization standards'\ Berdasarkan pendapat Davis, disiplin kerja dapat
diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman
organisasi.
Disiplin kerja merupakan pelaksanaan manajemen untuk memperteguh
pedoman atau aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi agar tidak
menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Aturan dan pedoman yang telah
ditetapkan tentunya harus dilakukan oleh setiap pegawai dalam organisasi dengan
penuh kesadaran, kepatuhan dan penuh ketaatan oleh setiap pegawai. Hal ini
sesuai dengan pengertian disiplin kerja menurut Atmosudirdjo (2000:64)
mendefinisikan displin kerja sebagai suatu bentuk ketaatan dan pengendalian yang
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erat hubungannya dengan rasionalisme dan oleh karena itu merupakan suatu
ketaatan atau pengendalian diri yang rasional, sadar penuh tidak memakai
perasaan, sehingga tidak emosional.
Lebih lanjut Atmosudirdjo menjelaskan bahwa disiplin mempunyai 3 (tiga)
aspek, yaitu:
•

Displin waktu

•

Disiplin kerja

•

Disiplin sarana kerja
Dari

keempat

pengertian

mengenai

disiplin

dalam

lingkungan

organisasi/perusahaan dapat disimpulkan bahwa sikap kesadaran dan kesediaan
dari anggota organisasi/perusahaan untuk mentaati dan menjalani dengan
komitmen yang tinggi semua pedoman dan aturan yang telah ditentukan untuk
tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2.1.4.2 Indikator Disiplin Kerja
Banyak indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai
suatu organisasi, diantaranya:
1. Tujuan dan kemampuan

Tujuan dan kemampuan, turut serta mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan.
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup
menantang bagi kemampuan karyawan.
2.

Teladan Pimpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan
karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan
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harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata
dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan
yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinankurang
baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin.
3.

Balas Jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan
karena akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan
atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan,
kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.
4.

Keadilan

Keadilan dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan)
atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik.
Pimpinan harus berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya, dengan
demikian kedisiplinan karyawan akan baik .
5.

Waskat

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan efektif dalam
menciptakan kedisiplinan pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan
langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja
bawahannya. Dengan demikian waskat dapat sebagai sistem kontrol internal yang
efektif untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi.
6. Sanksi Hukuman
Sanksi hukuman berperan penting untuk memelihara kedisiplinan pegawai.
Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut
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melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku indisipliner
pegawai akan berkurang. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan
pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada seluruh
pegawai. Sanksi juga harus bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk
memelihara kedisiplinan dalam perusahaan.
7. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan dapat mempengaruhi kedisiplinan
pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap
pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pimpinan akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh
bawahannya dan sekaligus akan dapat memelihara kedisiplinan pegawai.
Sebaliknya bila pimpinan tidak tegas, maka jangan diharap kedisiplinan pegawai
akan terwujud.
8. Hubungan Kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang terjalin dengan harmonis di antara sesama pegawai
turut andil dalam menciptakan kedisiplinan yang baik dalam perusahaan.
Hubungan-hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal yang terdiri dari direct
single relationship, direct group relationship, dan cross relationship diharapkan
harmonis.
Dari uraian indikator-indikator kedisiplinan tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa kedisiplinan merupakan fungsi dari MSDM yang terpenting dan
merupakan tolok ukur untuk mengukur dan mengetahui apakah fungsi-fungsi
MSDM lainnya secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.
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Kedisiplinan pegawai yang baik, menggambarkan bahwa fungsi-fungsi MSDM
lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu terwujudnya tujuan
organisasi.
2.1.4.3 Jenis-Jenis Disiplin Kerja
Ada dua bentuk disiplinkerja, yaitu disiplin preventif, dan disiplin korektif.
Berikut dipaparkan kedua jenis disiplinkerja dimaksud.
a. Disiplin Preventif

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti
dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh
perusahaan. Tujuan dasamya adalah untuk menggerakkan pegawai disiplin dengan
cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan- peraturan
perusahaan.
Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan
kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jikasistem
organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja.
b. Disiplin Korektif

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan
suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan
pedoman yang berlaku pada perusahaan.
Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk
memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan
memberikan pelajaran kepada pelanggar.
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Disiplin korektif memerlukan perhatian khusus dan proses prosedur yang
seharusnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis yang dikemukakan
Mangkunegara (2009:130)
Corrective dicipline requires attention to due process, which means that
procedures shiow concern for the right of the employee involved. Major
requirements for due processs include the following: 1) A presumption of
innocence until reasonable proof of an employee’s role in an offense is presented;
2) The right to be heard and in cases to be represented by another person; 3)
Dicipline that is reasonable in relation to the offense involved.
Davis berpendapat bahwa disiplin korektif memerlukan perhatian proses yang
seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukkan pegawai yang
bersangkutan benar-benar terlibat. Keperluan proses yang seharusnya itu
dimaksudkan adalah pertama, suatu prasangka yang tak bersalah sampai
pembuktian pegawai berperan dalam pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar
dalam beberapa kasus terwakilkan oleh pegawai lain. Ketiga, disiplin itu
dipertimbangkan

dalam

hubungannya

dengan

keterlibatan

pelanggaran.

(Mangkunegara, 2009:130).
2.1.4.4 Pendekatan Disiplin Kerja
Ada tiga pendekatan disiplin kerja pegawai dalam perusahaan, yaitu
pendekatan disiplin modem, disiplin dengan tradisi, dan disiplin bertujuan.
a. Pendekatan Disiplin Modem

Pendekatan disiplin modem yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau
kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi:
1) Disiplin moderen merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman

secara fisik
2) Meilindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang
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berlaku.
3) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka

harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan
fakta-faktanya.
4) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus

disiplin.
b. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi

Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara
memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi:
1) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pemah ada

peninjauan kembali bila telah diputuskan.
2) Disiplin

adalah

hukuman

untuk

pelanggaran.

pelaksanaannya

harus

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
3) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun

kepada pegawai lainnya.
4) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras
5) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya harus

diberikan hukuman yang lebih berat.
c. Pendekatan Disiplin Bertujuan

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa:
1) Disiplin kerja sama dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai
2) Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan perilaku
3) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik
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4) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap

perbuatannya
Berdasarkan beberapa paparan dari para pakar tentang disiplin keradi atas
maka yang di maksud disiplin kerja dalam penelitian ini adalah diambil dari teori
menurut Atmosudirdjo (2000:64) yaitu displin kerja sebagai suatu bentuk ketaatan
dan pengendalian yang erat hubungannya dengan rasionalisme dan oleh karena itu
merupakan suatu ketaatan atau pengendalian diri yang rasional, sadar penuh tidak
memakai perasaan, sehingga tidak emosional.
Lebih lanjut Atmosudirdjo menjelaskan bahwa disiplin mempunyai 3 (tiga)
aspek, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja dan displin sarana kerja.

2.1.5

Kinerja Pegawai

2.1.5.1

Pengertian Kinerja

Organisasi dalam menjalankan perannya akan bertumpu pada aktivitas
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui
kerjasama antara anggota organisasi. Tujuan organisasi akan dapat diwujudkan
secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang
memiliki kualitas yang baik. Apabila kualitas dari para sumber daya manusia baik
maka ia akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan kondisi seperti itu akan
memberikan dampak pada produktivitas yang dihasilkan.
Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance
(prestasi

kerja

atau

prestasi

sesungguhnya

yang

dicapai

seseorang).

Mangkunegara (2009:67) berpendapat hahwa kinerja adalah hasil kerja secara
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kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Sedangkan Kusriyanto dalam (Gomes, 2001) mendefisikan kinerja adalah
perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.
Kinerja pegawai merupakan kemampuan yang diberikan dan ditunjukkan
pegawai pada saat melakukan tugas-tugasnya, dengan kata lain bahwa kinerja
pegawai bisa dikatakan sebagai penampilan kerja yang ditunjukkan pegawai di
tempat kerjanya, dan kinerja pegawai juga bisa dikatakan sebagai kemampuan
yang diperlihatkan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.
Menurut Mitchell, 1978:343, dalam Sedarmayanti, 2001:51, kinerja pegawai
meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) quality of work, (2) Proptness, (3) Initiative,
(4) Capability, (5) Communication. Kelima aspek tersebut dapat dijadikan ukuran
dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang. Disamping itu bahwa
untuk mengadakan pengukuran terhadap kinerja, ditetapkan Performance =
ability x motivation.
Wahyudi (2002:10) menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah kadar hasil
yang dapat ditunjukkan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaannya sedangkan
Siagian (2008:105) menjelaskan hahwa kinerja adalah prestasi yang ditunjukkan
oleh pegawai, ia merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas
yang

dibebankan

kepadanya

berdasarkan

kecakapan

pengalaman

dan

kesungguhan serta waktu yang tersedia.
Artinya, kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau pencapaian kerja pegawai
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yang diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari yang berdasarkan standar
atau urutan penilaian yang telah ditetapkan standar dan alat ukur tersebut
merupakan indikator untuk menentukan apakah seorang pegawai memiliki kinerja
tinggi atau rendah. Ditetapkan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan, standar
tersebut juga berfungsi sebagai alat ukur dalam memberikan pertanggungjawaban.
Implementasi pelaksanaan tugas seseorang berhubungan erat dan dipengaruhi
oleh : a) Kompetensi yang ia miliki, b) Motivasi individual dan kelompok, c)
Lingkungan dan organisasi, d) Sifat dan jenis pekerjaan dalam rumusan yang
lebih spesifik.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Seorang pemimpin dalam rangka meningkatkan kinerja bawahannya harus
mengetahui faktor-faktor yang perlu dipersiapkan sehingga mendukung terhadap
peningkatan kinerja. Kinerja akan dipengaruhi oleh faktor instrinsik dan ekstrinsik
yang ada dalam diri pegawai. Hal ini membuktikan bahwa dalam meningkatkan
kinerja

pegawai

diperlukan

suatu

pengkondisian

aspek-aspek

yang

mempengaruhinya dengan baik.
Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan
(Ability) dan faktor motivasi {motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Davis
yang dikutip oleh Mangkunegara (2009:13) yang merumuskan bahwa :
Human Performance, Motivation, Ability, Human Performance
= Ability x motivation = Attitude x Situation = Knowledge x Skill
= (Kiwwledge x Skill) x (Attitude x Situation)
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a.

Faktor Kemampuan (Ability)

Secara psikologis, kemampuan {ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan
kemampuan reality {knowledge + skill). Artinya pimpinan dan karyawan yang
memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 - 120) apaiagi IQ superior, verysuperior,
gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untukjabatannya dan terampil
dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai
kinerja maksimal.
b.

Faktor Motivasi {Motivation)

Motivasi diartikan suatu sikap {attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi
kerja{situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro)
terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggidan sebaliknya
jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanyaakan menunjukkan
motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain
hubungan kerja, fasilitas kerja, Iklim organisasi, kebijakan pimpinan, pola
kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.
Sedangkan menurut Griffin, yang dikutip Sule dan Saefiillah (2005:235)
menjelaskan bahwa kinerja ditentukan oleh 3 faktor, yaitu (1) motivasi
(motivation), yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan; (2)
kemampuan (ability) yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk
melakukan pekerjaan; dan (3) lingkungan pekerjaan (the work environment) yaitu
sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Sedangkan indikator motivasi menurut McClelland, et. al ( dalam Siagian,
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2008 : 13-30 ) menunjukkan bahwa ada tiga kebutuhan yang dimiliki oleh
karyawan dalam suatu organisasi. Ketiganya itu adalah : (a) kebutuhan untuk
mencapai sesuatu atau berprestasi ( need for Achievement), (b) kebutuhan untuk
bekerjasama dengan orang lain ( need for affiliation or friendship ) dan (c)
kebutuhan untuk mempunyai wewenang ( need for power )
Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini karena pegawai dianggap telah
memiliki kemampuan (ability) dalam melaksanakan tugas, maka diduga bahwa
kinerja yang rendah disebabkan oleh faktor lingkungan kerja/Iklim organisasi dan
motivasi kerja. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana
pengaruh iklim dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.
Menurut Mangkunegara (2009:14), kinerja(performance) dipengaruhi oleh
tiga faktor, yaitu :
a.

Faktor individual yang terdiri dari

1)

Kemampuan dan keahlian

2)

Latar belakang

3)

Demografi

b.

Faktor psikologis yang terdiri dari:

1)

Persepsi

2)

Attitude

3)

Personality

4)

Pembelajaran

5)

Motivasi

c.

Faktor organisasi yang terdiri dari:

43

1)

Sumberdaya

2)

Kepemimpinan

3)

Penghargaan

4)

Struktur

5)

Job design
Kinerja individu adalah basil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini
akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu. upaya kerja {work effort)
dan dukungan organisasi. Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil:
a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu.

Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar
belakang serta demografi) dan psikologis meliputi persepsi, attitude,
personality, pembelajaran dan motivasi.
b. Upaya kerja (iwork effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai

sesuatu
c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu.

Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja,
struktur organisasi dan job design.
Menurut Timpe (Mangkunegara, 2009:15), faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor
internal dan faktor ekstemal. Faktor internal (<disposisionat) yaitu faktor yang
dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang baik karena
memiliki kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan
seseorang yang memilki kinerja jelek dikarenakan orang tersebut mempunyai
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kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk
memperbaiki kemampuannya.
Faktor ekstemal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang
yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan
kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Faktor internal
dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja
seseorang.
Siagian (2008:173-178) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang
mempunyai kaitan dengan masalah-masalah keperilakuan dan kinerja seseorang
dalam organisasi tersebut, yaitu : sifat agresif, daya tahan terhadap tekanan, energi
fisik, kreativitas, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri,
kepemimpinan, integritas pribadi, keseimbangan emosional, antusiasme, mutu
pekerjaan, ketepatan waktu, prakarsa, kemampuan dan komunikasi.
Setiap organisasi akan selalu memperhatikan kinerja bawahannya. Hal ini
diperlukan untuk mengukur sejauhmana para pegawai mampu melakukan tugas
dan tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja akan memberikan manfaat yang
cukup besar terhadap proses pengembangan organisasi.
Secara garis besar kinerja pegawai dapat diukur dengan cara melihat sejauh
mana pegawai dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, artinya bahwa
pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan rangkain tugas dan
tanggung jawabnya. Kinerja pegawai dapat diukur sehingga hasil pengukuran
tersebut dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pemimpin
dalam mengambil keputusan.

45

Pengukuran kinerja diperlukan oleh manajemen sebagai pemberi petunjuk
dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur kinerja pegawai adalah dengan
cara menilainya. Penilaian prestasi karyawan menurut Siagian (2008:123) adalah
kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan, serta
menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.
Menurut Yoder yang dikutip oleh Gomes (2001:135) unsur-unsur yang dinilai
dari seorang pegawai adalah : “quantity of work, quality of work, job knowledge,
creativeness, cooperation, dependability, initiative dan personal qualities
1. Quantity of work (kuantitas hasil kerja), yang diukur adalah kesesuaian jumlah

hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan jam kerja
2. Quality of work (kualitas hasil kerja), yang diukur adalah kesesuaian kualitas

hasil kerja yang dicapai dengan standar
3. Job knowledge (pengetahuan tentang pekerjaan), yang diukur di sini adalah

tingkat penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan, artinya apakah sesuai
pengetahuan yang dimiliki dengan pekerjaan yang dibebankan kepada
pegawai
4. Creativeness (kreativitas), yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan

tugas yang bermacam-macam persoalannya sehingga bekerja lebih berdaya
guna dan berhasil guna, yang diukur dari kreativitas ini adalah sejauh mana
tingkat keaslian gagasan pegawai dalam menyelesaikan persoalan pekerjaan.
5. Cooperation (kerja sama), yaitu kemampuan karyawan dalam berpartisipasi

dan bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya
6. Dependability (ketergantungan), yang diukur adalah tingkat kesadaran
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penyelesaian pekerjaan dan tingkat kehadiran
7. Initiative (inisiatif/prakarsa), artinya kemampuan pegawai untuk mengambil

keputusan, langkah-langkah dalam menjabarkan tugas pokok
8. Personal qualities (kualitas pribadi), yang diukur adalah loyalitasnya terhadap

pekerjaan dan keramahtamahan
Secara praktis banyak metode penilaian yang dilakukan, yang sudah barang
tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Efendi (2002:204205) keseluruhan metode tersdebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam
dua kategori, yaitu :
1. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu, diantaranya rating scale, checklist,

critical incident technique, skala penilaian berjangkaperilaku, observasi dan
tes kerja dengan metode perbandingan kelompok.
2. Penilaian yang berorientasi pada masa depan, diantaranya penilaian diri

sendiri, manajemen by objective dan asessment centre.
Suatu penilaian bisa dikatakan objektif bila semua faktor yang ada
dimasukkan dalam pertimbangan penilaian, ini jelas tidak mungkin, selain
memerlukan penelitian yang panjang juga biaya yang besar. Sebagai jalan keluar
dibuatlah peraturan yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kriteria penilaian, baik
sepihak (oleh atasan) maupun berdasarkan musyawarah.
Selanjutnya Castetter (2001:244-247) mengemukakan beberapa asumsi penilaian
kinerja yang memberikan konsekuensi terhadap strategi dan teknik penilaian
kinerja sebagai berikut:
1. Penilaian kinerja harus merupakan bagian yang integral dari suatu sistem
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2. Penilaian kinerja

harus didesain secara terpadu antara kepentingan-

kepentingan personal maupun organisasional
3. Pengembangan personil merupakan misi yang utama bagi penilaian kinerja.

Ini berarti penilaian kinerja misinya bersifat diagnostik untuk keperluankeperluan

peningkatan

produktivitas

personil

yang

pada

gilirannya

akanmempengaruhi produktivitas organisasi.
4. Proses penilaian kinerja inti dari sistem penilaian personil secara keseluruhan
5. Kualitas interaksi antara personil, terutama antara pinipinan dan bawahan

mempengaruhi penilaian kinerja
6. Efektivitas penilaian kinerja tergantung pada rencana organisasi dalam seleksi

dan pengembangan personil. Artinya bahwa penilaian kinerja merupakan
bagian dari semangat pengembangan personil
7. Pemeliharaan dan perbaikan sistem penilaian kinerja ditentukan olehsistem

pengendalian yang ada dalam organisasi yang bersangkutan
Dari berbagai pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja
berkaitan dengan substansi apa yang dikerjakan oleh pegawai dan karakteristik
pribadi yang memperlihatkan kualitas orang produktif. Kedua substansi itu
meliputi proses dalam bekerja dan output pekerjaan. Karena itu teknik-teknik
yang digunakan dalam penilaian kinerja akan bervariasi dan lebih baik
mempergunakan teknik yang beragam agar seluruh aspek-aspek kinerja dapat
diungkap.
Dari pendekatan tersebut, maka banyak teknik yang digunakan dalam
mengukur kinerja yaitu :
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“rating scales, checklist, forced choice method, critical incident method,
behaviorally anchored rating scales, field review method, performance tests and
observations, comperative evaluation, ranking method, forced distribution, point
allocation method, dan paired comparisons (Werther and Davis, 2002).
Teknik-teknik ini digunakan sesuai dengan kinerja apa yang akan dinilai.

Berdasarkan uraian di atas banyak instrumen-instrumen untuk mengukur
penilaian kinerja, tetapi pada penelitian ini penilaian kinerja difokuskan kepada
penelusuran intrumen-instrumen (Mangkunegara, 2009;67) sebagai berikut :
1.

Quantity of work (Kuantitas kerja)
Instrumen ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur
kesesuaian jumlah output yang dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu
tertentu. Adapun indikator kuantitas kerja adalah sebagai berikut :
a).

Jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu periode yang telah

ditentukan
b). Efisiensi waktu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan
2.

Quality of work (kualitas kerja)
Instrumen ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur
kesesuaian jumlah output yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan.
Adapun indikator kualitas kerja adalah kualitas kerja yang dicapai.

3.

Creativeness (kreativitas)
Instrumen ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur
kesesuaian karyawan dalam menyelesaikan tugas yang bermacam-macam
persoalannya sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Adapun
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indikator kreativitas kerja sebagai berikut:
a). Penegetahuan yang dimiliki
b). Gagasan/ide yang dimunculkan dalam menyelesaikan masalah pekerjaan
c). Kerjasama dengan orang lain
d). Berani menaggung resiko
4.

Initiative (Inisiatif/prakarsa)
Instrumen ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur
kemampuan pegawai untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah
dalam menjabarkan tugas pokok yang diberikan. Adapun indikator inisiatif
adalah sebagai berikut :
a). Pengambilan Keputusan
b). Integritas

2.1.6. Hubungan Motivasi, Displin dan Kinerja
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa motivasi kerja akan
meningkatkan disiplin kerja yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pegawai
pada organisasi tersebut. Motivasi kerja yang positif akan menciptakan suasana
lingkungan yang nyaman, tenang dan menyenangkan. Suasana yang demikian
akan dapat membuat setiap pegawai merasa betah di tempat kerjanya dan
membangkitkan semangat untuk menampilkan pekerjaan semaksimal mungkin.
Hal ini disebabkan pegawai mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja.
Pegawai yang bekerja dalam suasana tenang, nyaman, penuh kehangatan,
saling tolong menolong dan saling menghargai sesama pegawai, serta penuh
semangat dengan motivasi yang tinggi, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan
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cepat dan tepat Artinya pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang benar
dan dalam skala waktu yang telah ditentukan. Kinerja pegawai akan dipantau oleh
individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak
pengawasan. Disiplin kerja yang demikian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
kinerja para pegawainya.
Menurut Siagian (2008 : 193) pengertian kedisiplinan dalamkerja yaitu “
kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu seorang pemimpin harus
mampu menciptakan peraturan serta norma-norma yangbelaku, agar efektifitas
kerja dapat dicapai sehingga pada akhirnya kinerja para pegawai juga meningkat.
Dari uraian tersebut jelaslah bahwa antara motivasi dan disiplin kerjamempunyai
hubungan yang sangat erat.
Berdasarkan hasil penelitian McClelland, Edward Murray, Miler dan Gordon
W. (Mangkunegara, 2009:76) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif
antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja. Motif berprestasi adalah suatu
dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan dengan sebaikbaiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji.
Pegawai yang memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi, biasanya
akan sunguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan dengan mengerahkan segala potensi, kemampuan dan skill yang mereka
miiiki. Pegawai seperti ini akan selalu menunjukkan kinerja terbaik untuk
mencapai kepuasan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Winardi
(2002:2) yang menyatakan bahwa orang yang termotivasi akan melaksanakan
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upaya yang subtansial, guna menunjang kesatuan kerjanya. Selanjutnya Siagian
(2008:92) menyatakan bahwa motivasi penting karena dengan motivasi ini
diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk
mencapai kinerja yang tinggi. Dengan kata lain, Motivasi sangat bermanfaat untuk
meningkatkan kinerja (Arep, 2003:16). Hal ini berarti bahwa antara motivasi dan
kinerja pegawai mempunyai hubungan yang sangat erat.
Selanjutnya, McClelland mengemukakan 6 karakteristik dari pegawai yang
memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu :
(1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi
(2) Berani mengambil resiko
(3) Memiliki tujuan yang realistis
(4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan

tujuanya
(5) Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang kongkret dalam seluruh kegiatan

kerja yang dilakukannya
(6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka seseorang akan mampu mencapai
kinerja maksimal, jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi
harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini
karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dalam diri sendiri akan membentuk
suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan turut menunjang maka pencapaian
kinerja akan lebih mudah.
Dengan demikian jelaslah bahwa kinerja pegawai akan dipengaruhi oleh
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motivasi, artinya bahwa motivasi yang dimiliki seorang pegawai akan sangat
berdampak sekali terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan. Dimana dengan
motivasi kerja tinggi maka pegawai cenderung melakukan produktivitas yang
memiliki kualitas dan kuantitas yang baik serta memiliki kreativitas dan inisiatif
yang tinggi.
Kerangka Pemikiran

2.2.

Untuk menumbuhkan, mempertahankan dan meningkatkan disiplin maka
perlu ditanamkan keyakinan pada pegawai bahwa apa yang dilakukannya akan
dinilai dan dihargai sesuai kinerja dan diperlakukan adil oleh organisasi, agar
setiap pegawai dapat bekeja secara produktif seorang pimpinan harus dapat
mengelola organisasinya secara profesional, ia harus mampu menciptakan suasana
kerja yang menyenangkan agar meningkat motivasi sehingga akan meningkat pula
tingkat kedisiplinannya. Suasana yang demikian akan dapat memungkinkan para
pegawai dapat bekerja dengan nyaman, tenang, tidak terburu-buru, penuh
keakraban dan saling mengahargai di antara para pegawai. Suasana kerja yang
demikian sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi pegawainya. Hal itu
sesuai

dengan

pernyataan

yang

dikemukakan

oleh

Winardi

(2002:2),

mengemukakan bahwa "Seorang yang termotivasi akan melaksanakan upaya yang
substansial, guna menunjang kesatuan kerjanya". Ditambah lagi Siagian (2008:
92) menyatakan bahwa "Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan
setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai
produktivitas kerja yang tinggi". Dengan kata lain, "Motivasi sangat bermanfaat
untuk meningkatkan produktivitas.
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Sedangkan indikator motivasi menurut McClelland, et. al ( dalam Siagian,
2008 : 13-30 ) menunjukkan bahwa ada tiga kebutuhan yang dimiliki oleh
karyawan dalam suatu organisasi. Ketiganya itu adalah : (a) kebutuhan untuk
mencapai sesuatu atau berprestasi ( need for Achievement), (b) kebutuhan untuk
bekerjasama dengan orang lain ( need for affiliation or friendship ) dan (c)
kebutuhan untuk mempunyai wewenang ( need for power )
Pernyataan dan kutipan di atas menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh
banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu (internal) ataupun faktor
yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor-faktor tersebut di antaranya
adalah faktor motivasi dan dispilin kerja pegawai pada organisasi atau lembaga
yang bersangkutan. Hal itu sesuai dengan ungkapan Muchdarsyah (2000:56), yang
menyatakan bahwa secara umum produktivitas suatu organisasi antara lain
dipengaruhi oleh manusia dan lingkungan organisasi. Faktor manusia meliputi
kuantitas, tingkat keahlian, latar balakang budaya 8c pendidikan, kemampuan,
sikap, minat dan motivasi. disiplin, etos kerja, struktur pekerjaan, keahlian dan
umur serta jenis kelamin. Sedangkan lingkungan organisasi, meliputi kerja, tujuan
perusahaan, sistem insentif kebijaksanaan personalia, gaya kepemimpinan dan
ukuran perusahaan.
Berdasarkan kutipan di atas dapat kita lihat bahwa banyak faktor yang
mempengaruhi kinerja pegawai, di antaranya adalah faktor motivasi dan
disiplinkerja pegawai. Oleh karena itu dapat dikatakan, jika disiplin kerja baik
akan memungkinkan terjadinya peningkatan motivasi kerja karyawan, dan
keduanya akan dapat meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan kerjanya.
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Perlunya motivasi secara umum yaitu memberikan pengarahan usaha - usaha
pegawai dan pimpinan lembaga/organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Pengarahan meliputi apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka
tidak kerjakan, maka perlu hubungan motivasi dan disiplin yang timbul dari diri
karyawan itu sendiri. Maka dengan terbentuknya motivasipegawai dengan
harapan dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai, karena tercapainya tujuan
organisasi / lembaga/organisasi erat kaitannya adanya disiplinkerja pegawai.
Di samping aspek motivasi dalam upaya peningkatan kinerja yang optimal ada
aspek Iain yaitu variabel disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan pelaksanaan
manajemen untuk memperteguh pedonian atau aturan yang telah ditetapkan oleh
organisasi agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Aturan dan
pedoman yang telah ditetapkan tentunya harus dilakukan oleh setiap pegawai
dalam organisasi dengan penuh kesadaran, kepatuhan dan penuh ketaatan oleh
setiap pegawai. Hal ini sesuai dengan pengertian disiplin kerja menurut
Atmosudirdjo (2000:64) mendefinisikan displin kerja sebagai suatu bentuk
ketaatan dan pengendalian yang erat hubungannya dengan rasionalisme dan oleh
karena itu merupakan suatu ketaatan atau pengendalian diri yang rasional, sadar
penuh tidak memakai perasaan, sehingga tidak emosional.
Lebih lanjut Atmosudirdjo menjelaskan bahwa disiplin mempunyai 3 (tiga)
aspek, yaitu displin waktu, disiplin kerja, disiplin sarana kerja.
Pengertian

disiplin

kerja

menurut

Davis

yang

dikemukakan

oleh

Mangkunegara (2009:129) “Dicipline is management action to enforce
organization standards”BerdaSarkan pendapat Davis, disiplin kerja dapat
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diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman
organisasi. Adapun indikator dari disiplin kerja yaitu Preventif, Korektif dan
Progresif.
Sulistiyani

(2003:223)

kinerja

seseorang merupakan

kombinasi dari

kemapuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Rivai
(2005:309) lebih lanjut mendefinisikan kinerja sebagai perilaku yang nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai
sesuai dengan perannya dalam suatu organisasi.
Mangkunegara (2009: 67) mengemukakan bahwa yang disebut dengan kinerja
adalahhasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang
diberikan kepadanya.
Adapun indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja terdiri
dari :
1.

Quantity of work (Kuantitas kerja)

2.

Quality of work (Kualitas kerja)

3.

Creativeness (Kreativitas)

4.

Initiative (Inisiatif/prakarsa)
Dengan berbagai indikator di dalamnya, baik motivasi maupun disiplinkerja

pegawai, diduga akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil kerjasuatu
lembaga/organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas adanya pengaruh antara motivasi dan
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disiplinkerja terhadap kinerja pegawai. dapat digambarkan secara lengkap
diagram kerangka pemikiran sebagai berikut:

Motivasi
• Kebutuhan Untuk Berprestasi
• Kebutuhan Untuk Bekerjasama
dengan orang lain
• Kebutuhan Untuk Mempunyai
Wewenang
Mc. Clelland( dalam Siagian,
2008 : 13-30 )

Kinerja
• Kuantitas Kerja
• Kualitas Kerja
• Kretivitas
• Inisiatif
Mangkunegara (2009;67)

Disilpin Kerja
•
•
•

Disiplin Waktu
Disiplin Kerja
Disiplin Sarana Kerja
Atmosudirdjo (2000;64)

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.3.

Hipotesis
Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, penulis

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Motivasi dan disiplin kerja berpengaruh
positif terhadap kinerja pegawai di Lingkungan Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut, baik secara simultan maupun parsial.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik survey
dengan merujuk pada pendapat Iskandar (2006/b:174) yang mengemukakan
bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena
atau hubungan antara dua fenomena atau lebih. Tujuan metode

penelitian

deskriptif adalah untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diteliti.
Lebih lanjut Iskandar (2006/b:174-175) mengemukakan bahwa melalui teknik
survey suatu obyek penelitian diungkapkan secara menyeluruh. Teknik survey
tidak hanya memaparkan data tentang obyeknya, akan tetapi juga bermaksud
menginterpretasikannya dan membandingkannya dengan ukuran standar tertentu
yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fenomena yang dikaji
secara sistematis agar didapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti
Penelitian ini menggunakan metoda penelitian survey dengan jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian untuk menguji hipotesis dengan cara melakukan
pengumpulan data di lapangan atau penelitian verifiikatif dengan menggunakan
analisa deskriptif. Untuk itu penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi
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dan ciri-ciri variable-variabel bebas dan variable terikat. Penelitian survey
dilakukan terhadap sejumlah sample yang diambil dari populasi yang lebih besar
jumlahnya. Data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari
populasi tersebut. Agar penelitian ini valid, maka jumlah sampel yang diambil
harus mewakili populasi obyek yang diteliti.
Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, maka metode
penelitian yang digunakan adalah metode descriptive survey dan metode
explanatory survey. Tipe investigasi dalam penelitian ini adalah causalitas. Unit
analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu para pegawai Kelurahan/Desa
dan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Penelitian ini termasuk pada kategori
crossectional, yaitu Informasi dari sebagian populasi (sampel responden)
dikumpulkan langsung dari lokasi secara empirik, dengan tujuan untuk
mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti.

3.2Operasionalisasi Variabel
Seperti yang terungkap di dalam identifikasi masalah penelitian, bahwa pokok
masalah yang diteliti adalah motivasi kerja (Xi) dan disiplin kerja (X2) sebagai
variabel bebas dan kenerja pegawai sebagai variabel terikat (Y). Variabel
penelitian ini dapat diidentifikasikan seperti dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :
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Tabel: 3.1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel

Konsep

Sub Variabel

Motivasi Motivasi
Kebutuhan
(Xi)
merupakan
untuk
kebutuhan
berprestasi
mendasar
yang dapat
digolongkan
menjaditiga
jenis
kebutuhan,yaitu :
kebutuhan
untuk
berprestasi,
kebutuhan
untuk
bekerjasama dengan
orang
lain
dan
kebutuhan
untuk
mempunyai
wewenangMe.Ciella
nd
(dalamSiagian ,
2008 : 13-30)

Indikator

Ukuran

■ Upaya
untukberprestasi
baik

■ Tingkat upaya
untukberprestasi
baik

■ Upaya untuk
tidakketinggalan
olehpegawai Iain
dalamprestasi

■ Tingkat upaya
untuktidak
ketinggalanoleh
pegawai laindalam
prestasi

■

Skala
Ordinal

Ordinal

Ordinal

Upayamengembang ■ Tingkat upaya
kan diri
mengembangkan
Ordinal
diri
■ Upaya
■ Tingkat upaya
untukmendapatkanp untukmendapatkanp
engakuan dan
engakuan dari
hasilkerja
hasilkerja
Ordinal

■ Semangat
■ Tingkat
untukmendapatkan
semangatuntuk
informasi terkini
mendapatkaninform
asi terkini
■
Kemampuanmengha ■ Tingkat
dapi kesulitan
kemampuanmengha
Kebutuhan
dapikesulitan
Untukbekerjasa ■ Semangat
ma dengan
untukberafiliasi
■ Tingkat
orang lain
denganlingkunganny semangatuntuk
a
berafiliasidenganlin
gkungannya
■ Semangat untuk
■ Tingkat
dapatbekerjasama
semangatuntuk
dapatbekerjasama
■ Semangat
■ Tingkat
mematuhisegala
semangatmematuhi
aturan yg ada
segala aturan yg ada
■ Tingkat
■ Semangat
semangatuntuk
untukdisiplin pada
disiplin pada waktu
waktu

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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Variabel

Konsep

Sub Variabel
Kebutuhan
untuk
mempunyai
wewenang

Indikator

Ukuran

■ Berusaha agar
dihargai

■ Tingkat berusaha

■ Upaya untuk tidak
diremehkan

■ Tingkatupaya untuk

Skala
Ordinal

agar dihargai
Ordinal

tidakdiremehkan

■ Kehadiran
sangat ■ Tingkat
Ordinal
diperlukan orang
kehadiransangat
lain
diperlukanorang lain
■ Berusaha untuk
■ Tingkat berusaha
Ordinal
selalu menjaga
untuk selalumenjaga
wibawa
wibawa
■ Usaha untuk
■ Tingkat
Ordinal
menjaga
usahauntukmenjaga
persahabatan dengan persahabatan
teman sekerja
dengantemansekerja
■ Selalu menghormati ■ Tingkatselalumengho Ordinal
pimpinan
rmati pimpinan

Disiplin
Kerja
(X2)

Suatubentuk
Displin Waktu
ketaatan dan
pengendalian yang
erathubungannya
denganrasionalisme
dan
olehkarena
itumerupakan
suatuketaatan
ataupengendalian
diri yangrasional,
sadar penuhtidak
Disiplin cara
memakaiperasaan,se kerja
hingga
tidakemosional.
Atmosudirdjo
(2000:64)

■ Kehadiran

■ Tingkat ketepatan
waktu kehadiran

Ordinal

■ Jam kerja

■ Tingkat ketepatan
waktu jam kerja

Ordinal

■ Prosentase kehadiran ■ Tingkat prosentase
kehadiran

Ordinal

■ Efektivitas
penggunaan waktu

■ Tingkat efektivitas
penggunaan waktu

Ordinal

■ Keberadaan adanya ■ Tingkat keberadaan
SOP
adanya SOP

Ordinal

■ Ketaatan pada SOP ■ Tingkat ketaatan
Ordinal
dalam melaksanakan
standar operasional
prosedur
■ Ketuntasan
■ Tingkat ketuntasan Ordinal
mengeijakan kewamengeijakan
jiban sebagai
kewajiban sebagai
pegawai
pegawai
■ Tingkat tanggung
Ordinal
■ Mengerjakan
jawab dalam
pekerjaan
mengerjakan tugas
sebagai pegawai
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Variabel

Konsep

Sub Variabel

Sarana Kerja

Kinerja
(Y)

Kinerja adalah hasil Kuantitas
kerja secara kualitas Kerja
dan kuantitas yang
dicapai oleh
seseorang pegawai
dalam
melaksanakan
tugasnya sesuai
dengan
tanggungjawab
Kualitas kerja
yang diberikan
kepadanya.
Mangkunegara
(2009: 67)
Kreativitas

Inisiatif

Indikator
■ Memelihara sarana/
prasarana mengajar
■ Jumlah kerja yang
dilalukan dalam
suatu periode yang
telah ditentukan

Ukuran
■ Tingkat tanggung
jawab dalam
memelihara
peralatan kantor
■ Tingkat capaian
target

Skala
Ordinal

Ordinal

■Efisiensi waktuuntuk ■ Jumlah waktu yang
mengerjakansuatu
dibutuhkan
pekerjaan

Ordinal

■Kualitas kerja
yangdicapai

Ordinal

■ Tingkat
Kualitas(ketelitian)
kerja yangdicapai

■ Pengetahuan
■
yangdimiliki
TingkatPengetahuan
mengenaipekerjaan
yang
dimilikimengenaipe
■ Gagasan/ide
kerjaan
yangdimunculkan
■ Tingkat inovasi
■Kerjasama
dalam pekerjaan
denganorang lain
■ TingkatKerjasama
■Berani menanggung
resiko
■ Tingkattanggung
jawab
■ Pengambilan
keputusan
■ Tingkatpengambilan
keputusan
■Integritas Pribadi
■ Tingkatintegritas
Pribadi

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/informasi
Dalam penelitian ini selalu berhadapan dengan sumber data. Sumber data
adalah yang dapat memberikan informasi sesuai permasalahan dan fokus
penelitian. Sumber data itu adalah subjek dimana data dapat diperoleh dan sumber
data ini bisa dari hasil wawancara disebut responden, yaitu orang yang merespon
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan atau tulisan.
Juga sumber data bisa diperoleh dari hasil observasi atau melalui dokumentasi
(Arikunto, 2003: 107).
Pengambilan sampel mengacu kepada pendapat Arikunto (2003: 120) bahwa
dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subyek-subyek di dalam
populasi sehingga semua subyek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti
memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan
{chance) di pilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subyek sama, maka
penelitian terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa
subyek untuk dijadikan sampel.
Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini
adalah probability sampling, yaitu sampling yang memberikan peluang yang sama
bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Namun karena jumlah pegawai dalam penelitian ini ukuran populasi relatif
sedikit,

sehingga

untuk

menjaga

validitas

dan

reliabilitas

pengukuran

dalampenelitian ini diambil secara sensus (parametrik), yaitu seluruh anggota
populasi dijadikan responden. Dalam hal ini para pegawai Kelurahan dan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut sebanyak (N) 44 orang pegawai.
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3.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis

yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
2. Studi lapangan , yaitu pengumpulan data yang langsung terjun kelapangan

dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan

lapangan terhadap objek penelitian atau pun dengan wawancara kepada para
pegawai.
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan

pimpinan Kelurahan dan Kelurahan dan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
c. Angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data primer guna menguji hipotes

yang dilakukan melalui tanggapan, opini dan sikap responden pada pegawai
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan kuesioner dapat
dikelompokan ke dalam tiga langkah yaitu :
1. Persiapan

Persiapan mencakup pengumpulan dan pemeriksaan kelengkapan lembar
kuesioner serta pemeriksaan kebenaran cara pengisian.
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2. Tabulasi

Setelah dilakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai (Scarring) sesuai
dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner tertutup dengan
menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan indikator untuk
pasangan variabel independent Xi, X2, dan variabel dependent Y yaitu sebagai
berikut (Xi,Y), (X2,Y),
3. Penerapan data pada pendekatan penelitian

Data hasil tabulasi ditetapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai
dengan tujuan penelitian.Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja
terhadap kenerja pegawai, maka data diolah dengan menganalisa sikap responden
terhadap setiap butir kuesioner untuk melihat hasil penilaian responden
(positif/negatif) pelaksanaan variabel yang diteliti yang menggunakan analisis
Likert’s Summated Rating.
Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif, setiap variabel terlebih dahulu
dijabarkan ke dalam subvariabel dan setiapsub variable dioperasionalisasikan ke
dalam indikator. Setiap indikator diukur dengan ukuran peringkat jawaban dengan
skala ordinal.
Analsis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) Analisis deskripti
terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitaif, berupa
pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif
ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis
deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Dengan
menggunakan kombinasi analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang
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bersifat komprehensif.
Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah sebagai
berikut:
1) . Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel, maka

nilaivariabel-varaibel : motivasi, disiplin kerja dan kenerja pegawai merupakan
data yang bersifat ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan tertutup (closedend question) setiap item ditentukan peringkat dengan lima altematif jawaban.
Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, sehingga nilai varaibel
diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item.
2) .

Teknik

analisis

jalur

memerlukan

syarat

data

yang

mempunyai

tingkatpengukuran sekurang-kurangnya interval, maka agar dapat diolah lebih
lanjut harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan
Method ofSuccesive Interval (MSI).
Langkah untuk melakukan transformasi data adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pertanyaan dihitung

frekuensi setiap pilihan jawaban.
b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan hitung proporsi

setiap pilihan jawaban.
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 seal a value (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban

melalui persamaan berikut:.
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Kepadatan batas bawah - Kepadatan batas atas
Scale Value =
Daerah dibawah batas atas - Daerah dibawah batas bawah
4. Hitung skor (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui

persamaan : Skala = Scale Value + Scale value minimum + 1
Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel
independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.
Sedangkan untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian terhadap kenerja
pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan
Analisis Jalur (Path Analysis), (Rasyid, 1998; 6). Secara struktural,maka
paradigma penelitian keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:
∑

Gambar 3.1 : Diagram Struktur Keterkaitan Motivasi dan Disiplin kerja dengan
kinerja Pegawai
Dimana:
Xi: Motivasi X2: Disipiin kerja Y : Kenerja pegawai
s : Faktor Lain yang mempengaruhi Y, selain X , X2 dan X 3 .
}

\ha= Korelasi antara variabel Xi dan X2
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p Y x = Koefisien Jalur pengaruh variabel Xi terhadap variabel Y
PY X2 = Koefisien Jalur pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y
p Ys = Koefisien Jalur pengaruh variabel 8 (variabel lain yang tidak diteliti /
diamati dalam penelitian ini) terhadap variabel Y
Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang dianalisa
adalah variabel independen yaitu motivasi dan disiplin kerja (variabel Xi dan X2)
sedangkan variabel dependen adalah kenerja (variabel Y). Dalam penelitian ini
yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin kerja
terhadap kinerja, baik secara simultan maupun secara parsial. Dengan
memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang
digunakan melalui perhitungan regresi dan korelasi untuk kedua variabel.
Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen
X 1 dan X 2 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : pengaruh motivasi dan
disiplin kerja terhadap kenerja. Jika hipotesis penelitian tersebut dinyatakan ke
dalam hipotesis statistik adalah:
Ho : P YX1 = P YX2 = 0
Ho : P YX1 = P YX2 ≠ 0
Pengajuan hipotesis secara simultan tersebut dilakuan dengan uji F.
Rumusan hipotesis
Tolak Ho jika T hitung >T tabel(0,05)(n-k-i) Terdapat pengaruh motivasi dandisiplin
kerja terhadap kinerja
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Terima Ho jika T hitung <T tabel(0,05)(n-k-i) Tidak terdapat pengaruh motivasidan
disiplin kerja terhadap kinerja
Statistik uji yang digunakan adalah:
F=

(𝑛𝑛−𝑘𝑘−1) ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑘𝑘�∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑟𝑟 𝑌𝑌𝑌𝑌 �

Kriteria uji, tolak. H0 jika T>T a; ( k, n -k-i) dengan T a;(k

n-k-i)

diperoleh dari tabel

distribusi T dengan a = 5%, derajat bebasnya, dbi = k, dan db2 = n-k-1.
Jika hipotesis umum (Simultan) dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya
dapat dilakukan pengujian untuk subhipotesis (Parsial) yaitu terdiri atas :
• Motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai
• Disiplin kerja berpengaruh terhadap kenerja pegawai

Adapun perhitungan Analisis Jalur secara parsial adalali sebagai berikut:
1. Menghitung koefisien korelasi ganda RxjX2y dengan menggunakan rumus
2 +𝑅𝑅 2 −2𝑅𝑅 2 𝑅𝑅 2 𝑅𝑅 2
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦
1
𝑦𝑦𝑦𝑦 2
𝑦𝑦𝑦𝑦 1 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 𝑥𝑥1𝑥𝑥2

R x1x2y = 1-R2 x1x2�

a. Criteria keputusan

Tolak Ho jika t hitung >ttabel (0,05) (n - k - 1)
Terima Ho jika t hitung <ttabei (0,05) (n-k -1)
di mana t =
�

P YX 1

2
(1−R Y
(X 1X 2).Cii
(n −k −1)

Tolak H0 , jika t oi > t ( α;n-k-i )
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.

Gambaran Umum Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

4.1.1

Keadaan Geografis
Kecamatan Cibiuk adalah satu dari 42 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Garut dan berjarak + 34 KM dari Pusat Kota dan terletak pada 732 M dari
Permukaan Laut, secara admnistrasi Kecamatan Cibiuk membawahi 5 Desa
dengan batas-batas sebagai berikut :


Sebelah Utara



Sebelah Selatan : Kecamatan Lewigoong;



Sebelah Barat

: Kecamatan Limbangan;

: Kecamatan Kadungora dan Kecamatan

Nagreg Kabupaten Bandung;


Sebelah Timur

: Kecamatan Cibatu.

Kecamatan Cibiuk secara Geografi memiliki luas sebagai berikut :
- Luas wilayah sebesar

: 2.078 Ha

- Lahan Sawah

:

655 Ha

- Tegal Kebun

:

941 Ha

- Ladang/Huma

:

10 Ha

- Kolam/Empang

: 19 Ha

- Pekarangan yang ditanami tanaman pertanian

: 16 Ha

- Lahan bukan pertanian, rumah, bangunan dan halaman sekitarnya : 241 Ha
- Hutan Negara

: 101 Ha
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Jarak tempuh dari Kantor Kecamatan :
−

−

−

−

Desa/ Kelurahan terdekat

: 1 Km

Desa/ Kelurahan terjauh

: 6 Km

Ibu Kota Kabupaten Garut

: 25 Km

Ibu Kota Propinsi Jawa Barat

: 50 Km

4.1.2

Keadaan Demografis
Data dan perkembangan penduduk dalam suatu wiiayah sangat penting,

dalam hal ini Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Data-data kependudukan dapat
dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penentuan sasaran pembangunan yang
harus dicapai.
Perkembangan penduduk tersebut dapat di jadikan sebagai modal paling
dasar bagi pembangunan suatu kecamatan. Hal tersebut bisa terjadi karena
penduduk selain sebagai obyek pembangunan juga merupakan subvek dari
pembangunan itu sendiri.Perkembangan penduduk sangat penting bagi pemerintah
dalam rangka menentukan rencana dan sasaran pembangunan yang akan di capai
demi kemajuan bangsa dan negara. Hakekatnya akhir daripada tujuan nasional
adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat atau penduduk. Berhasil atau
tidaknya pencapaian tujuan itu akan tergantung pada manusia yang melaksanakan
pembangunan itu sendiri.
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Jumlah Penduduk Kecamatan Cibiuk tahun 2017 sebanyak 32.998Jiwa
terdiri dari :
Laki-laki

:17.440 Jiwa

Perempuan

: 15.558 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga sebanyak

: 8328KK

Berdasarkan data kependudukan dari Kelurahan pada tahun 2017 yang
dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 88 jiwa per hektar dan dilihat dari
pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu
ke waktu
4.1.3 Kondisi Pemerintahan
Kecamatan Cibiuk sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang
Camat sebagai Koordinator pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
Tingkat kecamatan, bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan di Bidang
Pemerintahan,

Bidang

Pembangunan

dan

Bidang

kemasyarakatan

yang

dilaksanakan oleh UPT dan pegawai lintas sektoral yang berada di lingkungan
Kecamatan Cibiuk.
a)

Kekuatan Pegawai
Jumlah Pegawai Kecamatan Cibiuk sebanyak 34 orang terdiri :


Jabatan Struktural sebanyak 9 orang terdiri dari :
1.

Camat

2.

Sekmat
• Subag Umum
• Subag Keuangan
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3.

Kasi Trantibum

4.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.

Kasi Tata Pemerintahan

6.

Kasi Pelayanan Umum

7.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

 Staf Pelaksana definitif

: 12 orang

 Staf Pelaksana TKK

: 5 orang

 Sukwan

:

8 orang

b) UPT/UPTD Otonom, Vertikal Dan Organinsasi
UPT/UPTD Otonom yang ada di wilayah Kecamatan Cibiuk beserta jumlah
aparaturnya sebagai berikut :
- Kantor UPTD Pendidikan Dasar

: 78 orang

- Kantor UPTD Puskesmas

: 12

- Kantor UPTD KB PP

: 7 orang

-

Kantor UPTD PUPR

: 7 orang

- Kantor SMK Darur Abror

: 9 Orang

- Kantor SMPN 2 Cibiuk

: 31 orang

- Kantor SMP 1 Cibiuk

: 28 Orang

- Kantor SMK Muhammadiyah

: 16 orang

- Kantor MTS Aljafariyah

: 25 orang

- Kantor MA Aljafariyah

: 18 orang

- Kantor SMK IT Daarul Abror

: 20 orang
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: 1 orang

- Kantor UPTD Perikanan dan Kelautan

: 1 orang

- Kantor UPTD Pertanian

: 4 orang

- Kantor UPTD Indag

: 3 orang

c)

- Kantor UPTD Kehutanan

Dinas Instansi Vertikal
-

DANPOSRAMIL

-

Kepolisian Sektor Cibiuk ( POLSEK )

-

Kantor Urusan Agama ( KUA )

d) Lembaga Organisasi/ profesi dan Kemasyarakatan/ Kepemudaan
PGRI, KONI, KNPI, FKPPI, dan Karang Taruna.
e)

Lembaga Organisasi Keagamaan.

Muhammadiyah, PERSIS, Nadlathul Ulama, PHBI, MUI, DMI, LPTQ, UP-ZIS
Desa dan DKM.
f)

Kelurahan/Desa

Kecamatan Cibiuk ada 5 Desa.
Tabel 4.1.
Daftar Nama Kepala Desa Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Tahun 2017
Nama Desa/

Nama Kepala

No

Nomor Surat Keputusan
Kelurahan

Desa/ Kelurahan

1

Cibiuk Kaler

Enggis Erawan

141.1/Kep.952-BPMPD/2015

2

Cibiuk Kidul

Usep

141.1/ Kep.547.BPMPD/ 2017
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3

Cipareuan

Sudrajat

141.1/Kep.549-.BPMPD/2017

4

Majasari

Sulaeman

141.1/Kep.954-BPMPD/ 2015

5

Lingkungpasir

Robi Asmra

141.1/Kep.956-BPMPD/2015

Sumber : Data Monografi Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut 2017

Jumlah Kedusunan RW dan RT
•

Jumlah Kedusunan

:14 Dusun

•

Jumlah Rukun Warga

: 58 RW

•

Jumlah Rukun Tetangga

: 174 RT

Tabel 4.2.
Daftar Jumlah Kedusunan, RW, RT per Desa
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Tahun 2017
No

Nama Desa/ Kelurahan

Kedusunan

RW

RT

1

Cibiuk Kaler

3

12

34

2

Cibiuk Kidul

2

11

23

3

Cipareuan

3

10

39

4

Majasari

3

13

44

5

Lingkungpasir

3

12

34

Jumlah

14

58

174

Sumber : Data Monografi Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut 2017
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4.1.4

Kondisi Sosial Ekonomi
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, maka Kabupaten
Garut dituntut kesiapanya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.
Keberhasilan salah satunya didukung oleh sumber dana yang memadai,
guna meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah
Kabupaten Garut berusaha mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya
yang ada yang dimilikinya.
Dengan posisi wilayah yang strategis , Kabupaten Garut memiliki potensi
kekayaan alam. Potensi kekayaan alam yang ada terutama di sektor pertanian
sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Garut. Sebab
dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan akan
mengacu pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Garut.
Gambaran tentang kondisi sosial ekonomi penduduk suatu daerah atau
wilayah dapat di lihat dari jenis mata pencaharian penduduknya dan sarana
perekonomian yang ada dalam suatu wilayah atau daerah tersebut.
Manusia pada umumnya itu mempunyai suatu pekerjaan yang berbedabeda dan mempunyai mata pencaharian yang beda, hal ini di sebabkan karena
adanya perbedaan dalam kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki
oleh penduduk serta tidak lepas dari pengaruh keadaan geografis wilayah dimana
mereka bertempat tinggaL Pekerjaan merupakan kegiatan dimana manusia
berusaha untuk mendapatkan sesuatu demi keberlangsungan hidupnya dan dapat
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adapun mata jenis pencaharian penduduk di
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Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dapat kita lihat Tabel 4.2. berikut ini
Tabel 4.3.
Jenis Pekerjaan Penduduk Kecamatan Cibiuk
KabupatenGarut Tahun 2017
NO

Jenis Pekerjaa

Jumlah

1

Petani
Petani Pemilik Tanah
9895
Petani Penggarap Tanah
1048
Petani Penggarap/Penyekap
1475
Buruh Tani
670
2
Pengrajin/Industri Kecil
47
3
Buruh Industri
125
4
Buruh Bangunan
75
5
Pedagang
788
6
Pengangkutan
94
7
Pegawai Negeri Sipil
199
8
TNI
5
9
Pensiuanan
56
10
Peternak
90
Sumber : Data Monografi Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut 2017
4.1.5

Kondisi Sosiai Budaya
Keadaan Sosiai budaya masyarakat di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

tercermin dari pergaulan dan suasana hidup yang ada dalam masyarakatdi dalam
kehidupan bermasyarakat, masyarakat Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut saling
bekerjasama dan membantu antara satu denga lainnya. Pergaulan dan suasana
hidup sangat besar pengaruhnya dan bahkan sangat menentukan terhadap
pelaksanaan

dan

perkembangan

pemerintahan

dan

pembangunan

yang

dilaksanakan. Pelaksanaan kehidupan sosiai budaya di Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut antara lain meliputi:
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1. Sektor Agama
Masyarakat Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut adalah Masyarakat
religius, Pengaruh agama terhadap kehidupan masyarakat sangat besar dan kuat,
perayaan hari keagamaan dilaksanakan dengan meriah walaupun dalam suasana
kesederhanaan dan dalam batas-batas kewajaran.
2. Sektor Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam kelancaran
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunaan, karena dengan tinggi rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat itu akan mempengaruhi intelektual yang di miliki
sehingga akan berpengaruh terhadap keterampilan dan kemampuan serta tingkat
pemahamannya dalam menerima dan menterjemahkan program-program dan
peraturan

pemerintah,

sumber

daya

manusia

merupakan

faktor

yang

mempengaruhi kemajuan dalam pembangunan di suatu daerah, karena sumber
daya manusia merupakan pelaku dari proses pembangunan tersebut. Untuk itu
tentunya di perlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan
pendidikan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang termasuk usia sekolah.
3. Sekfor Kebudayaan
Kebudayaan

daerah

merupakan

modal

dasar

bagi

pelaksanaanpembangunan, di mana nilai-nilai budaya yang mempunyai nilai luhur
dan merupakan dasar dari kerangka pengembangan sikap dan perilaku berbudaya
juga dipengaruhi oleh agama, seni yang sudah lama ada di daerah setempat.
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4. Sektor Kesehatan
Kesehatan dalam pembangunan adalah hal yang sangat penting dan perlu
di perhatikan. Hal ini karena pelaksana dari pembangunan adalah manusia,
dengan keadaan sehat jasmani dan rohani maka manusia dapat melaksanakan
pembangunan dengan baik. Dengan pola hidup sehat merupakan suatu harapan
setiap orang, oleh karena itu dilakukan dengan berbagai cara untuk mewujudkan
kehidupan yang sehat. untuk merealisasikan harapan tersebut di Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut di tempuh melalui kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan
kesehatan dalam bentuk ceramah, pemutaran film, dan gambar- gambar tentang
kesehatan serta mengadakan praktek langsung seperti penimbangan balita,
pemberian suntik anti titanus kepada para ibu yang sedang hamil dan balita, dan
pemberian alat kontrasepsi pada masyarakat yang telah berkeluarga.
Usaha peningkatan tingkatkesehatan masyarakat di Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut sudah cukup memadai melalui pendirian beberapa fasilitas atau
sarana kesehatan, sarana kesehatan di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
Berdasarkan jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut membuktikan bahwa Pemerintah Kecamatan berupaya terus meningkatkan
kesehatan dengan berbagai program pembangunan di bidang kesehatan. Namun
demikian keadaan kesehatan masyarakat masih perlu mendapat perhatian yang
serius dari pemerintah karena masih ada warga masyarakat yang belum faham
sepenuhnya tentang arti dari kebersihan lingkungan, baik Ingkungan pribadi
maupan umum dimana hal ini kita dapat lihat dari masih adanya warga yang
membuang sampah atau buang air besar tidak pada tempatnya.
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5. Sektor Kepemudaan dan Olah Raga
Kepemudaan dan olah raga di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
dilakukan melalui pembentukan wadah organisasi yang bertujuan sebagai ajang
penyaluran bakat dan kemampuan serta kreativitas yang dimiliki. Wadah
tersebutjuga berfungsi sebagai pengontrol aktivitas para pemuda yang dilakukan
olehpemerintah di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, sehingga pengaruh
negative sedikit mungkin dapat dihindari.
Organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada di Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut antara lain berupa Karang Taruna, Pemuda Pancasila,
maupunyang terorganisir melalui seksi kepemudaan dan olahraga. Dari semua
organisasi kepemudaan yang ada telah terorganisir dengan baik, baik dalam
penataan administrasinya maupun dalam pelaksanaan kegiatannya. Pemerintah
KecamatanCibiukKabupaten Garut dalam hal ini hanya berfungsi sebagai
pembina dan pelindung saja.
Sarana oganisasi kepemudaan di kecamatan dikatakan sudah memadai,
namun dalam pelaksanaan masih kurang dimaksimalkan, ini disebabkan karena
kesibukan dari masing-masing individu. Selain sarana organisasi kepemudaan, di
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut juga tersedia sarana dan prasarana olahraga
baik yang merupakan swadaya dari masyarakat maupan bantuan dari pemerintah.
Sarana olahraga di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut sudah memadai,
kecamatn CibiukKabupaten Garut sudah memiliki gedung olahraga, gedung
olaraga ini sering digunakan untuk pertandingan-pertandingan antar desa dan
pertandingan-pertandingan antar kecamatan.
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4.1.6

Keadaan Keamanan dan Ketertiban
Keadaan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

cukup terkendali, hal ini terbukti dengan kurangnya jumlah data-data kriminal
yang tinggi yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat di Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut, dan juga oleh para pendatang dari daerah lain. Lingkungan yang
aman ini tidak terlepas dari usaha dari masyarakat dan pemerintah khususnya di
tingkat Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Kesadaran akan pentingnya
keamanan dan ketertiban sudah lama tumbuh bersama budaya setempat yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
4.1.7

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Cibiuk

Kabupaten Garut
Organisasi merupakan suatu wadah yang sangat penting dalam setiap
proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dengan demikian berhasil tidaknya suatu tujuan yang hendak dicapai
sangat ditentukan oleh baik tidaknya suatu organisasi pemerintah kecamatan itu
sendiri. Agar tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan,
maka dalam organisasi itu harus dapat diciptakan suatu hubungan kerja yang
harmonis serta adanya fasilitas kerja dan fasilitas pendukung lainnya yang
memadai disamping itu pula diperlukan adanya pengaturan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas bagi setiap anggota organisasi.
Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala Kecamatan yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan serta bertanggung jawab
kepada Bupati yang bersangkutan, Camat mempunyai tugas menetapkan serta
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menyelenggarakan segala urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan
masyarakat.
Menurut Suradinata (2002 :26), “Dalam Organisasi, setiap orang harus
jelas tugas dan tanggung jawabnya, hubungan dengan tata kerjanya”
Struktur Organisasi menunjukkan tentang kerangka dan perwujudan pola tetap
hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun
orang-orang yang mewujudkan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi, adapun tujuan dari
pembentukan organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku aparat Kecamatan
untuk mencapai prestasi kerja yang lebih baik.
Sebagaimana hal ini mengenai Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
27 Tahun 2016 yaitu :
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cibiuk
Perbup No. 27 Tahun 2016
CAMAT
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4.1.8

Tugas Pokok Dan Fungsi
Kecamatan Cibiuk merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di

wilayah utara Kabupaten Garut. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu,
camat berkedudukan sebagai koordinator yang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya.
Berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Garut Nomor 76 tahun
2016tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pola A. diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garu, yaitu :
Camat
(1)

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,
melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan pelayanan
publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi
pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum secara pelayanan.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Camat mempunyai fungsi:
a.

Perumusan,

pengaturan,

pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat
dan desa, ketentraman dan ketertiban umum secara pelayanan;
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b.

Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas
bidang pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan
masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum secara
pelayanan ;

c.

Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

d.

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
kecamatan.

(3)

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
a.

Menyelenggarakan perumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan
tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan
fungsinya;

b.

Menyelenggarakan
pelaksanaan

penyusunan

tugas umum

rencana

pemerintahan

kerja

dalam

berdasarkan

rangka
sasaran,

kebijakanumum, strategi dan program kerja kecamatanserta kondisi
dinamis masyarakat;
c.

Melakukan

koordinasi

kegiatan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal ;
d.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan
kerja

perangkat

daerah

dan

instansi

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

vertikal

di

bidang
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e.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan ;

f.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya
di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan
dan/ atau kepolisian negara republik indonesia ;

g.

Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

tertib

administrasi

pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
h.

Memberikan

bimbingan,

supervisi,

fasilitas

dan

konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
i.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/
atau lurah ;

j.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan
kelurahan;

k.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau
kelurahan ke kecamatan ;

l.

Mendorong
perencanaan

partisipasi

masyarakat

pembangunan

lingkup

untuk

ikut

kecamatan

serta

dalam

dalam

forum

musyawarah pembangunan daerah di desa kelurahan dan kecamatan;
m.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah daerah maupun swasta yang mempunyai
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
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kecamatan ;
n.

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun masyarakat ;

o.

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

p.

Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan pada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja
perangkat daerah yang dibidangi urusan pemberdayaan pemerintahan

q.

Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia
dan/ atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan ;

r.

Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum dengan pembuka agama yang berbeda di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
s.

Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
tingkat kecamatan ;

t.

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ) ;

u.

Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya ;
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v.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;

w.

Melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pelayanan

kepada

masyarakat di wilayah kecamatan ;
x.

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

y.

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

z.

Menyelenggarakan

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

dan

penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU),

Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT),

Penetapan

Kinerja

(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
(SP) kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan
informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LPJ) Bupati, Laporan-laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
aa.

Memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan

pelaksanaan

kebijakan

teknis serta

tugas

kecamatan ;
bb.

Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait
baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
cc.

Menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak
termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

dd.

Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada
staf;

ee.

Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

ff.

Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan
petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

gg.

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
program kerja kecamatan;

hh.

Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan
kualitas dan karier staf;

ii.

Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum
ditandatangani;

jj.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian atau
sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan
sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut ;

kk.

Memberikan rekomendasi untuk penilaian sasaran kerja pegawai
(SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana
teknis pada badan di lingkup wilayah kerjanya;

ll.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
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sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
mm. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang
menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
nn.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4)

Camat membawahkan:
a.

Sekretariat;

b.

Seksi Tata Pemerintahan;

c.

Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e.

Seksi Pelayanan ; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat
(1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana
kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian,
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi:
a.

Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b.

Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

c.

Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
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d.

Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi
kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik
daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;

e.

Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

f.

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
sekretariat.

(3)

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
a.

Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup
kesekretariatan;

b.

Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c.

Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (Renstra), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

d.

Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan
kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan
yang bersumber dari seksi;
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e.

Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi
urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga,
pengorganisasian

dan

ketatalaksanaan,

keuangan,

perencanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f.

Menyelenggarakan

pembinaan,

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah
tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
g.

Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan
menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di
lingkungan

kecamatan

berdasarkan

pendoman

dan

ketentuan

peraturan perundang–undangan ;
h.

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan

rencana

kerja

seksi

tata

pemerintahan,

seksi

pemberdayaan masyarakat dan desa dan kelurahan, seksi ketentraman
dan ketertiban umum, seksi pelayanan, dan seksi kesejahteraan rakyat;
i.

Melakukan

penatausahaan

administrasi

pelayanan

administrasi

terpadu ( PATEN ) ;
j.

Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;

k.

Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;

l.

Menginventarisasi,

mengeindentifikasi

pemecahan masalah di bidang tugasnya;

dan

menyiapkan

bahan
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m.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

n.

Mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai
bidang tugasnya;

o.

Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas
staf;

p.

Mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau
langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

q.

Memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat
agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;

r.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

s.

Mengatur

pelaksanaan

kegiatan

staf

berdasarkan

prioritas

penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
t.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja
pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

u.

Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah
dinas yang berlaku;

v.

Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di
lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;

w.

Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
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x.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam
jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;

y.

Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi,
peraturan

perundang-undangan

dan

dokumen

lainnya

sesuai

kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan
masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
z.

Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

aa.

Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk
disampaikan kepada pimpinan;

bb.

Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan
penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan
ketentuan;

cc.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

dd.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4)

Sekretaris, membawahkan:
a.

Subbagian Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan ;

b.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Subbagian Umum
(1)

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas
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menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan,
perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai,
pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian
lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan
dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2)

Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi:
a.

Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi
dan pelaporan ;

b.

Pelaksanaan

urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

perpustakaan,

kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi
kepegawaian serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(3)

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporanadalah sebagai berikut:
a.

menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam
lingkup Subbagian umum;
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b.

menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian umum
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan;

c.

melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan
keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja
serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/ pedoman tentang
pendataan pengelolaan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

d.

mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana
dan prasarana penunjang tugas ;

e.

mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan
rencana kebutuhan/ formasi pegawai, program dan kegiatan masingmasing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program kegiatan
dan kegiatan bagi pimpinan;

f.

Melaksanakan penyiapan kegiatan administrasi dan teknis pengusulan
pegawai yang akan pengsiun, peninjauan masa kerja, kenaikan
pangkat

,

daftar

urut

kepangkatan

(DUK),

Sumpah/janji

pegawai,kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi,
perencanaan , evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang
telah ditentukan;
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g.

Mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan
penyusunan rencana kerja kecamatan;

h.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis
(renstra), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja tahunan (RKT),
Penetapan kinerja (TAPKIN) dan dokumen dokumen perencanaan
kinerja lainya ;

i.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Kecamatan ;

j.

Menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi
laporan triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja
instasi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban
(LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
(LPPD) serta dokumen dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan
pelaporan kinerja lainya yang telah di tentukan ;

k.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan / atau lembaga /
instansi dalam lingkup tugas nya ;

l.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

m.

Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing
masing;

n.

Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
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o.

Menyelia kegiatan staf dilingkungan subbagian umum , perencanaan ,
evaluasi, dan pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan
rencana kerja masing masing ;

p.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja
pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut ;

q.

Membuat dan memeriksa konsep konsep surat yang diajukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat yang benar;

r.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pemimpin;

s.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya;dan

t.

Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan , sesuai dengan bidang tugasnya;
Subbagian keuangan dan barang milik daerah

(1)

Subbagian keuangan dan barang milik daerah di pimpim oleh seorang
kepala subbagian yang bearada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris,mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengolahan
keuangan dan barang daerah

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1),kepala
subbagian keuangan dan barang milik daerah mempunyi fungsi :
a. Penyusunan bahan rencana anggaran dinas
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b. Pelaksanaan teknis admistrasi pengelolaan keuangan dan milik daerah
dinas;
c. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah dinas ;
d. Pelaksanaan koordinasi,integrasi dan singkorasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
subbagian keuangan
(3)

Uraian tugas kepala subbagian keuangan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran,
kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
c. Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
d. Melaksanakan penyusunan daptar gaji dan tunjangan daerah serta
pembayarannya;
e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan
pembukuan keuangan dan barang daerah;
g. Melakuakan vertifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
h. Melaksanakan akuntansi keuangan;
i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
j. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
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k. Menyiapkan bahan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuanan
dan barang milik daerah;
m. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga
/instansi dalam tugasnya;
o. Mengkoodinasikan pelaksanaantugas staf;
p. Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masingmasing;
q. Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
r. Menyelia kegiatan staf di lingkungan keuangan dan barang milik
daerah untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;
s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja
pegawai (SKP)Untuk mengetehui prestasi kerjanya dan sebagai bahaan
pembinaan serta upaya tindak lanjut
t. Membuat dan memeriksa konsep- konsep surat yang di ajukan oleh
stap untuk memeperoleh konsep surat yang benar;
u. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan,tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya;dan
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w. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan,sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pemerintahan
1)

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas
menyiapkan

bahan

kebijakan

teknis operasional,

menyusun

dan

melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan,
2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
pemerintahan;

b.

Penyusunan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;

c.

Pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;

d.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Sesuai dengan
lingkup tugasnya;dan

e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
seksi pemerintahan;

3)

Uraian tugas kepala seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
pemerintahan;

b.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data seksi pemerintahan sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan;
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c.

Menyusun

dan melasanakan rencana kerja seksi pemerintahan

berdasarkan sasaran,kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan
d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi
kependudukan dan pertahanan;

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja peragkat daerah dan
instansi pertikal;

f.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koodinasi perencanaan dengan
satuan kerja perangkat daerah dan instasi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g.

Melaksnakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

h.

Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala desa;

i.

Melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan
kelurahan;

j.

Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan
dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang di kelola oleh
desa dan kelurahan;

k.

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepala desa;
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l.

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan lurah dan
perangkat desa dan kelurahan;

m.

Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar
desa antar satu kecamatan;

n.

Mempasilitasi

koordinasi

unit

kerja

pemerintahan

dalam

pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
o.

Memberikan bimbingan, fasiltasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan kelurahan;

p.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan teradap kepala desa
dan lurah serta badan permusyawaratan desa;

q.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
desa dan kelurahan;

r.

Melakukan evaluasi menyelenggarakan pemerintahan desa dan
kelurahan ditingkat kecamatan;

s.

Melaksanakan fasilitasi menyelesaikan perelisihan antar desa dan
kelurahan dalam satu kecamatan;

t.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan
pemilihan umum, pemilihan kepla daerah, pemilihan kepala desa dan
program program lainya

u.

Melaksanakan koordinasi dengan seksi lainya dalam rangka
pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi dan
surat keterrangan lainnya yang telah dilimpahkan bupati kepada
camat;
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v.

Melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;

w.

Melaksakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
dalam seksi pemerintahan;

x.

Melaksanakan dengan unit kerja lain dan/ atau lembaga/ instansi
dalam lingkup tugasya;

y.

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

z.

Memberi petunjuk untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;

aa.

Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaianya dengan rencana kerja;

bb.

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan;

cc.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian
sasaran kinerja (SKP) untuk mengetahui prentasi kerjanya dan
sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

dd.

Membuat dan memeriksa konsep –konsep surat yang di ajukan oleh
staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

ee.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis berkala atau
sesuai kebutuhan ke pada pimpinan ;

ff.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang
tugasnya;

gg.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
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Seksi Kesejahteraan Masyarakat
(1)

Seksi kesejahteraan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat mempunyai tugas
menyiapkan

bahan

kebijakan

teknis operasional,

menyusun

dan

melaksanakan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat.
(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi :
a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
kesejahteraan masyarakat

b.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan
masyarakat.

c.

Pengumpulan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan
masyarakat.

d.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
tugasnya.

e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
seksi kesejahteraan masyarakat.

(3)

Uraian tugas kepala seksi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai
berikut:
a)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
kesejahteraan masyarakat.
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b)

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data seksi kesejahteraan masyarakat sebagai bahan
penyusunan rencana kegiatan
c)

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan
seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan
teknis, strategi dan program kerja kecamatan

d)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan
kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong
royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi
desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga lembaga
kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama

f)

Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan ,
kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan data kesejahteraan
masyarakat lainya

g)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan
kegiatan kesejahteraan masyarakat yang di selenggarakan oleh unit
pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya

h)

Melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program
pengentasan kemiskinan.
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i)

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
dalam lingkup seksi kesejahteraan masyarakat.

j)

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan / atau lembaga /
instansi dalam lingkup tugasnya

k)

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya.

l)

Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugasnya

m)

Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja.

n)

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan

o)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian
sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya
dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut.

p)

Membuat dan memeriksa konsep – konsep surat yang diajukan oleh
staf untuk memperoleh konsep surat yang benar.

q)

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pimpinan.

r)

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang
tugasnya dan.

s)

Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
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Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1)

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat,
mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional,
menyusun dan melaksanankan rencana kerja seksi pemberdayaan
masyarakat dan desa

2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi
a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
pemberdayaan masyarakat dan desa

b.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan
masyarakat dan desa

c.

Pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat
dan desa.

d.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
tugasnya dan

e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
seksi pemberdayaan masyarakat dan desa

3)

Uraian kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai
berikut :
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
pemberdayaan masyarakat dan desa.
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b.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan.
c.

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan
seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan sasaran,
kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan

d.

Mendorong

partisipasi

masyarakat

untuk

ikut

serta

dalam

perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan
e.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

upaya

pemberdayaan

masyarakat berdasarkan hasil koordinasi camat dengan satuan kerja
perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan /atau lembaga
/instansi
f.

Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa
dan kelurahan dengan pihak ketiga

g.

Menyiapkan bahan dan data UKM, koperasi serta perekonomian
lainnya ;

h.

Melaksanakan fasillitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan
dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga

i.

Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan , pengolahan dan
publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga , data potensi desa
dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan
diwilayah Kecamatan;
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j.

Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil
desa dan Kelurahan;

k.

Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

l.

Melaksanan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa
dan kelurahan;

m.

Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas
umum;

n.

Melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat
dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan

o.

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan.

p.

Melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada
lembaga kemasyarakatan.

q.

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang di
lakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

r.

Melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan
yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainya

s.

Melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes

t.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
dalam lingkup seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dan
kelurahan
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u.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan /atau lembaga
/instansi dalam lingkup tugasnya.

v.

Mendistribusikan tugas kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugasnya

w.

Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugasnya

x.

Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja

y.

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah di tetapkan

z.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian
sasaran kinerja pegawai (SKP), untuk mengetahui prestasi kerjanya
dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut

aa.

Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
staf untuk memperoleh konsep surat yang benar

bb.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pimpinan

cc.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang
tugasnya dan

dd.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
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Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.

Seksi ketenteraman dan ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administrative
kepada Camat secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala
satuan polisi pamong praja melalui camat, mempunyai tugas menyiapkan
bahan kebijakan teknis operasional menyusun dan melaksanakan rencana
kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

2.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
ketenteraman dan ketertiban umum.

b.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan
ketertiban umum.

c.

Pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban
umum.

d.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
tugasnya.

e.

Pelaksanaan tugas tambahan ex-officio kepala seksi ketenteraman
dan ketertiban umum pada kecamatan sebagai kepala satuan unit
pelaksana polisi pamong praja dan.

f.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
seksi ketenteranman dan ketertiban umum.
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3.

Uraian tugas kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum adalah
sebagau berikut :
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
ketenteraman dan ketertiban umum.

b.

Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pengumpulan,

serta

pengolahan basis data seksi ketentraman dan ketertiban umum
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan
c.

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan
seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan sasaran,
kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan.

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan kepolisian
Negara republik Indonesia atau tentara nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum

e.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

f.

Melaksanakan penegakkan peraturan perundang undangan setelah
berkoordinasi

dengan

satuan

kerja

perangkat

daerah

yang

mempunyai tugas dan pungsi dibidang penegakkan peraturan
perundang undangan dan /atau kepolisian Negara republik Indonesia
g.

Melaksanakan tugas tambahan ex-officio kepala satuan unit
pelaksana polisi pamong praja
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h.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pembuka
agama dan tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja kecamatan
untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

i.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi
masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan
serta penanggulangan bencana alam

j.

Menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan , organisasi
politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainya

k.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
dalam lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban umm

l.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan /atau lembaga
/instansi dalam lingkup tugasnya

m.

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya

n.

Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugasnya

o.

Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja

p.

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf bedasarkan
rencana kerja yang telah di tetapkan

q.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian
sasaran kinerja pegawai (SKP),untuk mengetahui prestasi kerjanya
dan sebagai bahan pembinan serta upaya tindak lanjut
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r.

Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
staf untuk memperoleh konsep surat yang benar

s.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pimpinan.

t.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang
tugasnya dan

u.

Melaksanakan tugas –tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan
1.

Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan
bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana
kerja seksi pelayanan

2.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
seksi pelayanan mempunyai fungsi :
a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
pelayanan

b.

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan

c.

Pengumpulan dan pengolahan data seksi pelayanan

d.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
tugasnya dan

e.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
seksi pelayanan
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3.

Uraian tugas kepala seksi pelayanan adalah sebagai berikut :
a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi
pelayanan

b.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan serta
pengolahan basis data seksi pelayanan sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan

c.

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan
seksi pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan
program kerja kecamatan

d.

Menyiapkan

bahan

dan

teknis

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (PATEN),
e.

Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan
untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

f.

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
(SPM)

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan survey

indeks kepuasan

masyarakat
h.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
dalam lingkup seksi pelayanan

i.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan /atau lembaga /
instansi dalam lingkup tugasnya

j.

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya

k.

Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran tugasnya
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l.

Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja

m.

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan

n.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian
sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya
dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut

o.

Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
staf untuk memperoleh konsep surat yang benar

p.

Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pimpinan

4.2. Deskripsi Data Variabel-variabel Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja
terhadap Kinerja Pegawai maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan
angket yang terdiri dari X 1 , X 2 dan Ypertanyaan yang masing-masing disertai 5
kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.
Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut :
1. Nilai komulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang
merupakan jawaban dari 44 responden.
2. Persentase adalah nilai komulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya
dikalikan dengan 100 %
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3. Jumlah responden = 44 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar = 5,
sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh jumlah komulatif
nilai terbesar = 44 x 5 = 220, dan jumlah kumulatif nilai terkecil = 44 x 1 = 44.
Adapun nilai persentase terbesar adalah = (220/220) x 100 % = 100 % dan nilai
persentase terkecil = (44/44) x 100 % = 20 %, dari kedua nilai persentase
tersebut diperoleh nilai rentang = 100%-20% = 80 % dan jika dibagi dengan 5
skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar = (80%) / 5 = 16 %

4.2.1

Motivasi pegawai pada Kecamatan CibiukKabupaten Garut

Motivasi merupakan suatu keinginan untuk berusaha sekuat-kuatnya mencapai
tujuan organisasi, dipengaruhi oleh kemampuan untuk memuaskan beberapa
kebutuhan individual. Motivasi secara umum berhubungan dengan sebagai usaha
untuk mencapai tujuan. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi adalah seseorang
yang secara terus menerus mencoba melakukan hal terbaik serta bersedia
meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk melakukan pekerjaanya. Pegawai yang
memiliki motivasi yang rendah adalah seseorang yang seringkali tidak mau
mencoba melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan waktu dan usaha
ekstra untuk melakukan pekerjaanya.
Hartono, (2005:4) menyatakan motivasi merupakan suatu keinginan untuk
berusaha

sekuat-kuatnya

mencapai

tujuan

organisasi,

dipengaruhi

oleh

kemampuan untuk memuaskan beberapa kebutuhan individual. Motivasi secara
umum berhubungan dengan sebagai usaha untuk mencapai tujuan. Pegawai yang
memiliki motivasi tinggi adalah seseorang yang secara terus menerus mencoba
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melakukan hal terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk
melakukan pekerjaanya. Pegawai yang memiliki motivasi yang rendah adalah
seseorang yang seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik, serta
jarang meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk melakukan pekerjaanya.
Motivasi adalah dorongan dari dalam pegawai untuk memenuhi kebutuhan
yang stimulasi berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas,
kemudian diimplementasikan kepada orang lain untuk memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat, (Winardi, 2005:29)
Perlu dikemukakan pula bahwa skor tertinggi dan terendah dari indikatorindikator variabel motivasi yaitu skor tertinggi 5 x 44 = 220, sedangkan skor
terendah 1 x 44 = 44, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap
indikator dari variabel motivasi dengan rentang skor 35,2. Untuk lebih jelasnya
mengenai indikator-indikator tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini;
Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Upaya Mencapai Prestasi Yang Baik,
Kecamatan CibiukKabupaten Garut, 2018 (n=44)
Frekuensi
(Orang)
Sangat memiliki upaya
12
Memiliki upaya
24
Cukup memiliki upaya
8
Tidak memiliki upaya
0
Sangat tidak memiliki upaya
0
Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner
Tanggapan

Persentase
(%)
27,3
54,5
18,2
0.0
0.0
100

Skor
60
96
24
0
0
180
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
memiliki upaya

Tidak
memiliki
upaya

4479,2114,4149,6180

Cukup
memiliki
upaya

memiliki
upaya

Sangat
memiliki
upaya

184,8 220

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki
upaya mencapai prestasi yang baik dengan skor 180. Hal ini menujukan bahwa
upaya responden untuk mencapai hasil kerja yang baik sudak cukup memiliki
upaya, sehingga dalam mencapai prestasi yang baik bisa direalisasikan dengan
kerja yang baik, sesuai dengan pernyataan Maslow dalam Widjaya (1999:28) yang
menyatakan bahwaindividu akan termotivasi melakukan aktivitas apabila individu
yang bersangkutan melihat bahwa aktivitas tersebut memenuhikebutuhannya pada
saat itu. Sementara itu Siagian (2008:156) menyatakan bahwa
keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang,
manusiabekerja untuk dapat makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidupnya
{the I desire to live).
Tabel 4.8
Tanggapan Respoden Mengenai Upaya Untuk Tidak Ketinggalan Oleh
Pegawai Yang Lain, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n=44)
Tanggapasi

Frekuensi
(Orang)
Sangat memiliki upaya
5
Memiliki upaya
38
Cukup Memiliki upaya
1
Tidak memiliki upaya
0
Sangat tidak memiliki upaya
0
Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Perseutase
(%)
11,4
86,4
2,3
0,0
0.0
100

Skor
25
152
3
0
0
180
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
memiliki upaya

Tidak
memiliki
upaya

4479,2114,4149,6 184,8

Cukup
memiliki
upaya

memiliki upaya Sangat memiliki
upaya

220

180
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki
upaya untuk tidak ketinggaian oleh pegawai yang lain dengan skor 180. Hal ini
menunjukan bahwa motivasi pegawai dalam bersaing masih secara sehat antara
pegawai yang satu dengan yang lainnya, sehingga motivasi yang dimiliki pegawai
menjadi modal untuk bekerja lebih baik dan tidak ketinggaian oleh pegawai
lainnya. sebagaimana dijelaskan oleh Herzberg (Wexley dan Yukl, 1992:136)
yang

menyatakan

bahwa

menjadi

faktor

motivator

apabila

dapat

memacuseseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah, antara lain : pengakuan
dari orang lain, peluang untuk berprestasi, tantangan dan tanggung jawab.
Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang merasa puas.
Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Upaya Untuk Mengembangkan Diri,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n-44)
Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
Sangat memiliki upaya
23
Memiliki upaya
19
Cukup memiliki upaya
2
Tidak memiliki upaya
0
Sangat tidak memiliki upaya
0
Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
52,3
43,2
4,5
0.0
0.0
100

Skor
115
76
6
0
0
197
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
memiliki upaya

Tidak
memiliki
upaya

4479,2114,4149,184,8

Cukup
memiliki
upaya

memiliki upaya

Sangat memiliki
upaya

220
197

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki
usaha untuk mengembangkan diri dengan skor 197. Hal ini menunjukan bahwa
usaha untuk mengembangkan diri dalam bekerja sudah berusaha dengan baik,
sehingga pengembangan diri yang dilakukan dapat menunjang dalam kemajuan
bekerja sesuai dengan keinginan pegawai. Maslow dalam Widjaya (1999:28)
menyatakan para pegawai akan termotivasi bila kebutuhan ego, status dan
penghargaan dapat terpenuhi dan merupakan kebutuhan tingkat berikutnya yang
meliputi kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai oleh orang lain.
Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Upaya Untuk Mendapatkan Pengakuan
Dari Hasil Kerja, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n-44)
Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
Sangat memiliki upaya
2
Memiliki upaya
4
Cukup memiliki upaya
5
Tidak memiliki upaya
33
Sangat tidak memiliki upaya
0
Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
4,5
9,1
11,4
75,0
0.0
100

Skor
10
16
15
66
0
107
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
memiliki upaya

Tidak
memiliki
upaya

4479,2114,4149,6184,8

Cukup
memiliki
upaya

memiliki upaya

Sangat memiliki
upaya

220
107

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai tidak
memiliki upaya mendapat pengakuan dari hasil kerja dengan skor 107. Hal ini
menunjukan bahwa Tidak memiliki upaya hasil kerja untuk mendapat pengakuan
dan penghargaan yang baik, sehingga pegawai tidak merasa ada pengakuan dari
hasil kerja yang telah dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh
Herzberg (Wexley dan Yukl, 1992:136), mengenai faktor motivator yang dapat
memacu seseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah, yang termasuk
kategori ini antara lain : pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi,
tantangan dan tanggung jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang
merasa puas, tetapi bila tidak terpenuhi, akan mengakibatkan ketidakpuasan.
Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Semangat Untuk Mendapatkan Informasi
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n-44)
Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
Sangat bersemangat
11
Bersemangat
28
Cukup bersemangat
5
Tidak bersemangat
0
Sangat tidak bersemangat
0
Total skor
44
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
25,0
63,6
11,4
0,0
0.0
100

Skor
55
112
15
0
0
182
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Bersemangat

44
182

Tidak
|Bersemangat

179,2

Cukup
Bersemangat

114,4

Sangat
Bersemangat

Bersemangat

149,6

184,8 220

Berdasarkan tabel di alas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
bersemangat untuk mendapatkan informasi dengan skor 182. Hal ini menunjukan
bahwa adanya semangat usaha untuk mengetahui dunia luar yang berada diluar
lingkungan sendiri sebagai bahan perbandingan untuk kemajuan organisasi,
sehingga ada acuan untuk mengikuti alur terkini yang tertanam dalam jiwa
masyarakat sekeliling. Sebagaimana dikemukakan oleh Herzberg (Wexley dan
Yukl, 1992:136), mengenai faktor motivator yang dapat memacu seseorang untuk
bekerja lebih baik dan bergairah, yang termasuk kategori ini antara lain :
pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi, tantangan dan tanggung
jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang merasa puas, tetapi bila tidak
terpenuhi, akan mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan.
Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai kemampuan Menghadapi
KesulitanKecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n-44)

Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
Sangat memiliki kemampuan
1
Memiliki kemampuan
3
Cukup memiliki kemampuan
5
Tidak memiliki kemampuan
35
Sangat tidak memiliki kemampuan
0
Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
2,3
6,8
11,4
79,5
0.0
100

Skor
5
12
15
70
0
102
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
memiliki
kemampuan

Tidak
memiliki
kemampuan

4479,2114,4149,6184,8

Cukup
memiliki
kemampuan

memiliki
kemapuan

Sangat memiliki
kemampuan

220
102

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai tidak
memiliki kemampuan menghadapi kesulitan dengan skor 102. Hal ini menunjukan
bahwa kemampuan yang dimiliki pegawai dalam menghadapi kesulitan, tidak
memiliki kemampuan, sehingga permasalahan dalam bentuk apapun bisa
diselesaikan dengan baik dan dengan penuh tanggungjawab sebagai pegawai.
Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2003:176) bahwa karyawan cenderung
akan merasa puas jika ada kecocokan antara kepribadiannya dengan pekerjaannya.
Pertimbangannya adalah bahwa karyawan merasa telah menemukan kesamaan
antara bakat dan kemampuan yang dimilikinya dengan tuntutan pekerjaannya,
sehingga mereka akan merasa puas dengan pekerjaan tersebut. Namun terdapat
beberapa pegawai yang menyatakan latar belakang pendidikan saat ini dengan
bidang

kerja

yang

dilakukan

kurang

sesuai,

hal

ini

terlihat

dari

kemampuanpegawai yang kurang terampil dan kurang tepat dalam melakukan
pekeriaan, Untuk itu pegawai perlu diberdayakan kembali melalui pendidikan dan
pelatihan sejalan dengan perubahan pada semua bidang terutama pada arus
perubahan sistem dan teknologi dalam bekerja sesuai dengan tuntutan kerja dalam
institusi.
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Tabel 4.13
Tanggapan Responden Mengenai Semangat Untuk Beraflliasi Dengan
Iingkungan, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018(n=44)
Tanggapan

Frekuensl
(Orang)
Sangat bersemangat
4
Bersemangat
27
Cukup bersemangat
13
Tidak bersemangat
0
Sangat tidak bersemangat
0
Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
9,1
61,4
29,5
0.0
0.6
100

Skor
20
108
39
0
0
167

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Bersemangat

44

Tidak
Bersemangat

79,2

Cukup
Bersemangat

114,4

Bersemangat

149,6

Sangat
Bersemangat

184,8 220

167
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
bersemangat untuk berafiliasi dengan Iingkungan dengan skor 167. Hal ini
menunjukan adanya semangat untuk bersdaptasi dengan Iingkungan sekitar dan
menyesuaikan dengan keadaan sekitar sebagai pegawai, sehingga Iingkungan bisa
menerima dengan baik dan tidak kecewa dengan keadaan yang dipersembahkan
pegawai terhadap Iingkungan sekitar.
Tabel 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Semangat Untuk Bekerja Sama,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n=44)
Tanggapan
Sangat bersemangat
Bersemangat
Cukup bersemangat
Tidak bersemangat
Sangat tidak bersemangat

Frekuensi
(Orang)
15
24
5
0
0

Perseutase
(%)
34,1
54,5
11,4
0.0
0.0

Skor
75
96
15
0
0
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Total skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

100

186

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Bersemanagt

Tidak
Bersemangat

4479,2114,4149,6184,8

Cukup
Bersemangat

Sangat Bersemangat
Bersemangat

220
186

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai sangat
bersemangat untuk bekerja sama dengan skor 186. Hal ini menunjukan bahwa
adanya rasa gotong royong yang tinggi yang diciptakan sesama pegawai, sehingga
pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan secara bersama-sama tanpa saling
memberikan beban ke masing-masing pekerjaan. sesuai dijelaskan oleh Herzberg
(Wexley dan Yukl, 1992:136), menjadi faktor motivator apabila dapat memacu
seseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah. Yang termasuk kategori ini
antara lain : pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi, tantangan dan
tanggung jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang merasa puas, tetapi
bila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan.
Tabel 4.15
Tanggapan Responden Mengenai Semangat Mematuhi Segala
Aturan Yang Ada, Kecamatan CibiukKabupaten Garut, 2018
(N=44)
Tanggapan
Sangat bersemangat
Bersemangat
Cukup bersemangat
Tidak bersemangat
Sangat tidak Bersemangat
Total skor

Frekuensi
(Orang)
8
31
5
0
0
44

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
18,2
70,5
11,4
0.0
0.0
100

Skor
40
124
15
0
0
179'
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Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Bersemanagt

Tidak
Bersemangat

4479,2114,4149,6184,8

Cukup
Bersemangat

Bersemangat
Sangat Bersemangat

220
179

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai bersemangat
mematuhi segala aturan yang ada dengan skor 179. Hal ini menunjukan bahwa
adanya disiplin yang tinggi mengenai aturan yang ada, sehingga pegawai tidak
pernah melanggar aturan yang ditetapkan organisasi, karena dengan melanggar
atuaran berarti mereka tidak loyal terhadap organisasi. Oleh karena itu bahwa
kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:30) menyatakan bahwa kualitas
dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, supaya efektif
dan efisien menunjang tercapainya tujuan. Penempatan pegawai juga harus tepat
sesuai dengan keinginan danketerampilannya, sehingga gairah kerja dan
kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan
organisasi.
Tabel 4.16
Tanggapan responden mengenai semangat untuk disiplin pada waktu,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n=44)
Tanggapan
Sangat bersemangat
Bersemangat
Cukup bersemangat
Tidak bersemangat

Frekuensi
(Orang)
7
32
5
0

Persentase
(%)
15,9
72,7
11,4
0.0

Skor
35
128
15
0
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Sangat Tidak bersemangat
Total skor

0
44

0.0
100

0
178

Sumher : Hasil Fengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Bersemangat

Tidak
Bersemangat

4479,2114,4149,6

Cukup
Bersemangat

184,8

Bersemangat

Sangat Bersemangat

220
178

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai bersemangat
untuk disiplin pada waktu dengan skor 178. Hal ini menunjukan adanya kesadaran
dalam disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas, sehingga dengan semangat
disiplin semua pekerjaan bisa terealisasi dengan baik karena adanya displin yang
ditanamkan

pegawai

sendiri

demi

kemajuan

organisasi.

Sebagaimana

dikemukakan oleh Siagian (2008:30) menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas
karyawan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, supaya efektif dan efisien
menunjang tercapainya tujuan. Penempatan pegawai juga harus tepat sesuai
dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dankedisiplinannya
akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
Tabel 4.17
Tanggapan responden mengenai Upaya agar dirinya dihargai
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n=44)
Tanggapan
Sangat memiliki upaya
Memiliki upaya
Cukup Memiiiki upaya
Tidak memiliki upaya
Sangat tidak memiliki upaya

Frekuensi
(Orang)
7
35
2
0
0

Persentase
(%)
15,9
79.5
4,5
0.0
0.0

Skor
35
140
6
0
0
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44

Total skor

100

181

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Memiliki Uapaya

4479,2114,4149,6

Tidak
Memiliki
Uapaya

Cukup Memiliki Memiliki Upaya
Upaya

184,8

Sangat Memiliki
Upaya

220
181

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki
usaha agar dirinya dihargai dengan skor 181. Hal ini menunjukan bahwa adanya
usaha untuk menjaga nama baik agar dirinya dihargai, sehingga pegawai
dilingkungan organisasi menjadi segan dan menghargai sesuai dengan yang
diharapkan. Namun ada beberapa pegawai yang merasakan sulitnya mendapatkan
pengakuan tersebut, hal ini akan menyebabkan tidak termotivasi untuk mengejar
prestasi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu pihak organisasi harus lebih bisa
memberikan penghargaan baik materi ataupun non materi seperti pujian dan
ucapan selamat atas prestasi dan kerja keras mereka sehingga pegawai merasa
diakui sebagai manusia dan bukan sebagai alat untuk melaksanakan pekerjaan.
Dengan demikian akan bertambah pegawai yang merasa dihargai sebagai
manusia, maka akan memotivasi lebih banyak pegawai untuk bekerja dengan
sungguh-sungguh dan mencapai kinerja yang tinggi, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Siagian (2008:176) bahwa keinginan akan pengakuan,
penghormatan dan status sosial merupakan jenis terakhir dari kebutuhan yang
mendorong orang untuk bekerja.
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Tabel 4.18
Tanggapan Responden Mengenai Upaya Untuk Tidak Diremehkan,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
7
35
2
0
0
44

Tanggapan
Sangat memiliki upaya
Memiliki upaya
Cukup memiliki upaya
Tidak memiliki upaya
Sangat tidak memiliki upaya
Total skor

Persentase
(%)
15,9
79,5
4,5
0.0
0.0
100

Skor
35
140
6
0
0
181

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Memiliki Uapaya

4479,2114,4149,6

Tidak
Memiliki
Uapaya

Cukup Memiliki
Upaya

184,8

Memiliki Upaya

Sangat Memiliki
Upaya

220
181

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki
upaya untuk tidak diremehkan dengan skor 181. Hal ini menunjukan adanya usaha
untuk mempertahankan harga diri untuk tidak diremehkan orang lain, sehingga
dengan respek orang lainpun bisa menghargai sebagai wujud dari usaha untuk
tidak diremehkan orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian
(2008:176)bahwa keinginan akan pengakuan, penghormatan dan status sosial
merupakanjenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja
Namun masih disayangkan masih terdapat beberapa pegawai yang menyatakan
kurang terpenuhinya harapan mereka untuk memperoleh penghargaan atas
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prestasi yang baik. Ini berarti masih adanya pimpinan/atasan yang belum bisa
menghargai prestasi bawahannya, hal ini harus segera dirubah sebab dengan
memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi dengan baik akan
menciptakan persaingan yang sehat antara pegawai untuk menjadi yang terbaik
dan pada akhirnya mereka akan mencapai kinerja yang tinggi seperti yang
diharapkan instansi.
Tabel 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Kehadiran Sangat Diperlukan Orang Lain,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
2
1
16
25
0
44

Tanggapan
Sangat diperlukan
Diperlukan
Cukup diperlukan
Tidak diperlukan
Sangat tidak diperlukan
Total skor

Persentase
(%)
4,5
2,3
36,4
56,8
0.0
100

Skor
10
4
48
50
0
112

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Diperlukan

4479,2114,4149,6

Tidak
Diperlukan

Cukup
Diperlukan

184,8

Diperlukan

Sangat Diperlukan

220

112

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
kehadiran

tidak

diperlukan

orang

lain

dengan

skor

112.

Hal

ini

menunjukanadanya saling tidak membutuhkan antara pegawai yang satu dengan
yang lain atau pola komunikasi yang kurang efektif, hubungan kerja kurang
harmonis akan menciptakan suasana yang kurang mendukung bagi individu dalam
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mencapai prestasi kerja, sehingga jika salah satu pegawai tidak hadir dapat
dirasakan sekali kekurangan untuk bekerjasama dalam bekerja. Dunnette (1983),
menyatakan Rekan sekerja, yaitu seseorang yang berada pada level yang sama
dalam organisasi, atau kolega dalam profesi. Rekan sekerja yang ramah dan
mendukung serta adanya penerimaan oleh rekan sekerja mungkin amat penting
bagi seorang pegawai.
Tabel 4.20
Tanggapan Responden Mengenai Usaha Untuk Selalu Menjaga Wibawa,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
7
31
6
0
0
44

Tanggapan
Sangat memiliki usaha
Memiliki usaha
Cukup memiliki usaha
Tidak memiliki usaha
Sangat tidak memiliki usaha
Total skor

Persentase
(%)
15,9
70,5
13,6
0.0
0.0
100

Skor
35
124
18
0
0
177

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Memiliki Usaha

Tidak
Memiliki
Usaha

4479,2114,4149,6

Cukup Memiliki Memiliki Usaha
Usaha

184,8

Sangat Memiliki
Usaha

220

177

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki
usaha untuk selalu menjaga wibawa dengan skor 177. Hal ini menujukan bahwa
adanya usaha untuk menjadi harga diri didepan orang lain agar wibawa tidak
diremehkan, sehingga dengan usaha menjaga wibawa dengan baik orang lain
menghargai apa yang kita ciptakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
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Herzberg (Wexley dan Yukl, 1992:136), mengenai faktor motivator yang dapat
memacu seseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah, yang termasuk
kategori ini antara lain : pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi,
tantangan dan tanggung jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang
merasa puas, tetapi bila tidak terpenuhi, akan mengakibatkan ketidakpuasan yang
berlebihan.
Tabel 4.21
Tanggapan Responden Mengenai Upaya Untuk Menjaga Persahabatan
Dengan Teman Sekerja, KecamatanCibiukKabupaten Garut, 2018(N=44)
Frekuensi
(Orang)
20
18
6
0
0
44

Tanggapan
Sangat memiliki upaya
Memiiiki upaya
Cukup memiliki upaya
Tidak memiliki upaya
Sangat tidak memiliki upaya
Total skor

Persentase
(%)
45,5
40,9
13,6
0.0
0.0
100

Skor
100
72
18
0
0
190

Sumber : Basil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Memiliki upaya

Tidak
Memiliki
upaya

4479,2114,4149,6

Cukup Memiliki Memiliki upaya
upaya

184,8

Sangat Memiliki
upaya

220

190

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai sangat
memiliki usaha untuk menjaga persahabatan dengan teman sekerja dengan skor
190. Hal ini menunjukan bahwa adanya rasa persahabatan yang tinggi dengan
teman sekerja, sehingga antara pegawai tidak merasa bersaing tapi saling
menghormati dengan sesama rekan kerja pegawai dan tidak menjadikan rekan

134

kerja tapi menjadi sahabat dalam bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian
(2008:176) bahwa keinginan akan pengakuan, penghormatan dan status sosial
merupakan jenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja.
Namun masih disayangkan masih terdapat beberapa pegawai yang menyatakan
kurang terpenuhinya harapan mereka untuk memperoleh penghargaan atas
prestasi yang baik. Ini berarti masih adanya pimpinan/atasan yang belum bisa
menghargai prestasi bawahannya. hal ini harus segera dirubah sebab dengan
memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi dengan baik akan
menciptakan persaingan yang sehat antara pegawai untuk menjadi yang terbaik
dan pada akhirnya mereka akan mencapai kinerja yang tinggi seperti yang
diharapkan instansi.
Tabel 4.22
Tanggapan Responded Mengenai Menghormati Pimpinan,
Kecamatan CibiukKabupaten Garut, 2018, (N=44)
Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
26
18
0
0
0
44

Sangat menghormati
Menghormati
Cukup menghormati
Tidak menghormati
Sangat tidak menghormati
Total skor

Persentase
(%)
59,1
40,9
0.0
0.0
0.0
100

Skor
130
72
0
0
0
202

Surnber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Menghormati

Tidak
Menghormati

4479,2114,4149,6

Cukup
Menghormati

184,8

Sangat Menghormati
Menghormati

220

135

202

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai sangat
menghormati pimpinan dengan skor 202. Hal ini menunjukan adanya
penghargaan yang dari pegawai terhadap pimpinan, sehingga pegawai selalu
menghormati pimpinan sebagai side efect dari pimpinan yang bertanggungjawab
terhadap bawahan. sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian (2008:166) bahwa
dalam motivasi positif pemimpin dapat memotivasi (merangsang bawahan dengan
memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar).
Dengan motivasi positif ini semangat bekerja bawahan akan meningkat karena
pada umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Pada umumnya
pimpinan yang dapat memotivasi bawahannya adalah pemimpin yang dapat
dijadikan figur yang baik, karena pimpinanyang baik dapat menjadi tauladan bagi
bawahannya serta dijadikan figure.
Secara umum motivasi kerja pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
dapat dilihat pada tabel 4.23 di bawah :
Tabel 4.23
Rangkuman Variabel Motivasi Kerja
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44).
No.

Indikator

Skor

Ket

1. Upaya mencapai prestasi yang baik
Upaya untuk tidak ketinggalan oleh pegawai
2.
yang lain

180

Memiliki upaya

180

Memiliki upaya

3. Usaha untuk mengembangkan diri

197

4. Upaya mendapat pengakuan dari hasil kerja

107

5. Semangat untuk mendapatkan informasi

182

6. Kemampuan menghadapi kesulitan

102

Sangat memiliki
usaha
Tidak memiliki
upaya
Bersemangat
Tidak Memiliki
kemampuan

136

7.

Semangat untuk berafiliasi dengan lingkungan

167

Bersemangat

8 Semangat untuk bekerja sama

186

9. Semangat mematuhi segala aturan yang ada

179

Sangat
Bersemangat
Bersemangat

10. Semangat untuk disiplin pada waktu

178

Bersemangat

11. Upaya berusaha agar dirinya dihargai

181

Memiliki upaya

12. Upaya untuk tidak diremehkan

181

Memiliki upaya

Upaya bahwa kehadiran anda sangat diperlukan
orang lain
14 Usaha untuk selalu menjaga wibawa
Upaya untuk menjaga persahabatan dengan
15
teman sekerja
13

16 Upaya anda selalu menghormati pimpinan anda

Tidak
diperlukan
Memiliki usaha
Sangat memiliki
upaya
Sangat
menghormati
Kategori tinggi

112
177
190
202

Jumlah

2701

Rata-rata Skor

168,8

Surnber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, skor total nilai kumulatif variabel Motivasi
kerja mencapai 2701. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 16 x 44 = 3520,
dan jumlah skor terendah adalah 1 x 16 x 44 = 704. Klasifikasi skor jawaban
responden variabel Motivasi kerja dapat digambarkan dalam tahapanbobot skor
dengan rentang skor 563,2 sebagai berikut:
Sangat Tidak
Tinggi
704

Tidak
Tinggi

1267,21803,4

Tinggi

Cukup
Tinggi
2393,6

2956,8

Sangat Tinggi

3520

2701

Berdasarkan Tabel 4.23 dan bobot skor variabel motivasi kerja di atas,
ternyata pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut memiliki tingkat motivasi
yang tinggi, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kurang
pengakuan dari hasil kerja, kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi
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kesulitan dan kehadiran kurang diperlukan orang lain.

4.2.2

Disiplin Kerja Pegawai Pada Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
Gambaran mengenai disiplin pegawai tercermin dari hasil jawaban

responden yang diukur melalui empat penilaian. Masing-masing aspek memiliki
indikator-indikator yang akan dinilai oleh responden dalam bentuk jawaban dari
pernyataan yang berkaitan dengan keempat aspek disiplin kinerja tersebut.
Siagian (2009 ; 193) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran
dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma
sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela
mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnva. Jadi, dia
akan mematuhi/ mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas dasar
paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan
seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis.
Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari
indikator-indikator variabel disiplin kerja yaitu skor tertinggi 5 x 44 = 220,
sedangkan skor terendah 1 x 44 = 44, skor tersebut dipergunakan untuk mencari
bobot setiap indikator dari variabel disiplin kerja dengan rentang skor 35,2. Untuk
lebih jelasnya mengenai indikator-indikator tersebut, dapat dilihat dalam tabel
berikut ini;
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Tabel 4.24
Tanggapan Responden Ketepatan Waktu Kehadiran,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
Persentase
Tanggapan
(Orang)
(%)
Sangat tepat
0
0.0
Tepat
9
20,5
Cukup tepat
11
25,0
Tidak tepat
24
54,5
Sangat Tidak tepat
0
0.0
Total skor
44
100

Skor
0
36
33
48
0
117

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat tepat

Cukup
tepat

Tidak
tepat

4479,2114,4149,6

184,8

Tepat

Sangat tepat

220

117

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai ketepatan
waktu kehadiran cukup tepat dengan skor 117. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya disiplin kerja yang baik yang sudah dijiwai oleh para pegawai, sehingga
dalam melaksanakan pekerjaan selalu lancar sesuai dengan yang diharapkan
sebagai bukti tanggung jawab yang baik terhadap tugas pekerjaan yang dihadapi,
sesuai pendapat Siagian (2009 ; 193) bahwa disiplin adalah kesadaran dan
kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial
yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati
semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi, dia akan
mematuhi/ mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.
Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa dukungandisiplin
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pegawai yang baik, sulit organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi,disiplin
adalah kunci keberhasilan suatu organisasi daiam mencapai tujuannya.
Tabel 4.25
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Jam Kerja,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
0
22
10
12
0
44

Tanggapan
Sangat tepat
Tepat
Cukup tepat
Tidak tepat
Sangat Tidak tepat
Total skor

Persentase
(%)
0.0
50,0
22,7
27,3
0.0
100

Skor
0
88
30
24
0
142

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:

Sangat tidak
tepat
4479,2114,4149,6

Cukup
tepat

Tidak
tepat
184,8
142

Tepat

Sangat tepat

220

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai ketepatan
waktu jam kerja dengan skor 142. Hal ini menunjukkan bahwa objektivitas
ketepatan waktu kerja cukup tepat, sehingga pekerjaan yang dibutuhkan bisa
terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebagi
wujudnyata adanya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, sebagaimana
pendapat Sinungan (2003: 135) yang menyatakan bahwa adalah sikap kejiwaan
dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk
mengikuti/mematuhi segala aturan/keputusan yang telah ditetapkan.
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Tabel 4.26
Tanggapan Responden Mengenai Prosentase Kehadiran,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)

Frekuensi
(Orang)
2
18
13
11
0
44

Tanggapan
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Tidak baik
Sangat tidak baik
Total skor

Persentase
(%)
4,5
40,9
29,5
25,0
0.0
100

Skor
10
72
39
22
0
143

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Baik

Cukup
Baik

Tidak
Baik

4479,2114,4149,6

184,8

Baik

Sangat Baik

220
143

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai prosentase
kehadiran, dengan skor 143. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai memenuhi
prosentase kehadiran yang dipersyaratkan sebagai wujud nyata adanya rasa
tanggungjawab terhadap pekerjaan cukup baik, sebagaimana yang dikatakan oleh
Sinungan (2003: 135) adalah sikap kejiawaan dari seseorang atau sekelompok
orang

yang

senantiasa

berkehendak

aturan/keputusan yang telah ditetapkan.

untuk

mengikuti/mematuhi

segala
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Tabel 4.27
Tanggapan Responden Mengenai Efektifitas Penggunaan Waktu Kerja,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
0
20
13
11
0
44

Tanggapan
Sangat efektif
Efektif
Cukup efektif
Tidak efektif
Sangat Tidak efektif
Total skor

Persentase
(%)
0.0
45,5
29,5
25,0
0.0
100

Skor
0
80
39
22
0
141

Samber : Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
efektif
4479,2114,4149,6

Cukup
efektif

Tidak
efektif
184,8

Efektif

Sangat efektif

220
141

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
efektifitas penggunaan waktu kerja dengan skor 141, hal ini menunjukkan bahwa
para pegawai telah mempergunakan waktu yang cukup efektif dalam pekerjaan,
sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan praktis seefektif mungkin, sesuai
pendapat Siagian (2009 : 193) bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan
seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang
berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua
peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi, dia akan mematuhi/
mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.
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Tabel 4.28
Tanggapan Responden Mengenai Mengetahui Keberadaan Adanya SOP,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
2
26
15
1
0
44

Tanggapan
Sangattepat
Tepat
Cukup tepat
Tidak tepat
Sangat Tidak tepat
Total skor

Persentase
(%)
4,5
59,1
34,1
2,3
0.0
100

Skor
10
104
45
2
0
161

Sumber: Hasii Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Tepat
4479,2114,4149,6

Tidak
Tepat

Cukup
Tepat
184,8
161

Tepat
Sangat Tepat
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Berdasarkan tabel di alas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
mengetahui keberadaan adanya SOP, dengan skor 161, hal ini menunjukkan
bahwa adanya rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap system yang diterapkan
organisasi sehingga dalam melaksanakan operasional sesuai dengan prosedur
yang diberikan dan cukup tepat diterapkan organisasi dalam disiplin kerja, sesuai
pendapat Siagian (2009 ; 193) bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan
seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang
berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua
peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi, dia akan mematuhi/
mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan
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kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai
dengan peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Tabel 4.29
Tanggapan Responden Mengenai Ketataan Dalam Melaksanakan
StandarOperasional Prosedor (SOP), Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut
Tahun 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
0
20
14
10
0
44

Tanggapan
Sangat taat
Taat
Cukup taat
Tidak taat
Sangat Tidak taat
Total skor

Persentase
(%)
0.0
45,5
31,8
22,7
0.0
100

Skor
0
80
42
20
0
142

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Taat
4479,2114,4149,6

Cukup
Taat

Tidak
Taat
184,8
142

Taat

Sangat Taat
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai ketaatan
dalam melaksanakan standar operasional prosedur, dengan skor 142, hal ini
menunjukkan bahwa sebagian pegawai cukup mentaati standar operasional
prosedur, namun dengan adanya sebagian pegawai yang tidak mentaati standar
operasional prosedur, ini mengindikasikan pegawai kurang adanya rasa
tanggungjawab yang tinggi terhadap system yang diterapkan organisasi, disiplin
kerja yang baik pada organisasi akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan
dalam organisasi tersebut baik.sesuai pendapat Siagian (2009 ; 193) bahwa
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disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan
organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap
seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas
dan tanggungjawabnya, Jadi, dia akan mematuhi/ mengerjakan semua tugasnya
dengan baik, bukan atas paksaan, Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap,
tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Tabel 4.30
Tanggapan Responden Mengenai Selalu Mentuntaskan Kewajiban
(Kompeten) Sebagai Pegawai, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
Tahun 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
0
20
12
12
0
44

Tanggapan
Sangat tuntas
Tuntas
Cukup tuntas
Tidak tuntas
Sangat tidak tuntas
Total skor

Persentase
(%)
0.0
45,5
27,3
27,3
0.0
100

Skor
0
80
36
24
0
140

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Tuntas
4479,2114,4149,6

Cukup
Tuntas

Tidak
Tuntas
184,8
140

Tuntas

Sangat Tuntas
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai selalu
mentuntaskan kewajiban (kompeten) sebagai pegawai, dengan skor 140, hal ini
menunjukkan bahwa para pegawai cukup mentuntaskan kewajiban sebagai
pegawai dalam pekerjaan, sesuai pendapat Siagian (2009 ; 193) bahwa disiplin
adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi
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dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang
secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan
tanggungjawabnya.
Tabel 4.31
TanggapanResponden Mengenai Mempunyai Tanggung Jawab Dalam
Mengerjakan Tugas Sebagai Pegawai, Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut, 2018 (N-44)
Tanggapan
Sangat bertanggungjawab
Bertanggungjawab
Cukup bertanggungjawab
Tidak bertanggungjawab

Frekuensi
(Orang)
0
20
15
9

Persentase
(%)
0.0
45,5
34,1
20,5

0

0.0

0

44

100

143

Sangat Tidak bertanggungjawab
Total skor

Skor
0
80
45
18

Sumter : Basil Pengolahcm data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Cukup
Sangat Tidak
Tidak
Sangat
Bertanggungjawab Bertanggungjawab
Bertanggungjawab Bertanggungjawab
Bertanggungjawab

4479,2114,4149,6

184,8
143

220

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
mempunyai tanggung jawab dalam mengerjakan tugas sebagai pegawai, dengan
skor 143, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai mempunyai cukup tanggung
jawab dalam mengerjakan tugas, sesuai pendapat Siagian (2009 ; 193) bahwa
disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan
organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap
seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas
dan tanggungjawabnya. Jadi, dia akan mematuhi/ mengerjakan semua tugasnya
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dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap,
tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Tabel 4.32
Tanggapan Responden Mengenai Semangat Mempunyai Tanggung Jawab
Dalam Memelihara Peralatan Kerja, Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
1
9
11
23

Persentase
(%)
2,3
20,5
25,0
52,3

0

0,0

0

Totai skor
44
Swnher : Basil Pengolahan data kuesioner

100

120

Tanggapan
Sangat bertanggungjawab
Bertanggungjawab
Ciikup bertanggungjawab
Tidak bertanggungjawab
Sangat Tidak bertanggungjawab

Skor
5
36
33
46

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Cukup
Sangat Tidak
Tidak
Sangat
Bertanggungjawab Bertanggungjawab
Bertanggungjawab Bertanggungjawab
Bertanggungjawab

4479,2114,4149,6

184,8

220
120

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai mengenai
mempunyai tanggung jawab dalam memelihara peralatan kerja, dengan skor 120,
hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggungjawab dalam memelihara peralatan
kerja kurang baik, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sering menemukan
kesulitan sebagai bukti dari pemeliharaan peralatan kerja yang kurang baik
sebelum melaksanakan tugas pekerjaan.
Secara umum disiplin kerja pegawai di Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut dapat dilihat pada tabel 4.25 di bawah ini :
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Tabel 4.33
Rangkuman Disiplin Kerja
Pada Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018(N=44)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indikator
Ketepatan waktu kehadiran
Ketepatan waktu jam kerja
Prosentase kehadiran
Efektivitas penggunaan waktu
Keberadaan adanya SOP
Ketaatan dalam melaksanakan standar
operasional prosedur
Ketuntasan mengerjakan kewajiban sebagai
pegawai
Mempunyai tanggung jawab dalam
mengerjakan tugas sebagai pegawai
Mempunyai tanggung jawab dalam
memelihara peralatan kerja
Jumlah
Rata-rata Skor

Skor
117
142
143
141
161

Kriteria
Cukup tepat
Cukup tepat
Cukup baik
Cukup efektif
Tepat

142

Cukup taat

140

Cukup tuntas

143
120

Cukup
bertanggungiawab
Cukup
bertanggungj awab

1249
138,8

Sumber : Rekap dari HasilPengolahan SPSS 12.0

Berdasarkan tabel 4.33 di atas, skor total nilai kumulatif variabel Disiplin
Kerjakerja mencapai 1249. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 9 x 44 =
1980, dan jumlah skor terendah adalah 1 x 9 x44 = 396. Klasifikasi skor
jawabanresponden variabel disiplin kerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot
skor dengan rentang skor 316,8 sebagai berikut:
Sangat Tidak
Tinggi

396

Cukup
Tinggi

Tidak
Tinggi

712,81029,6

1346,4

1663,2

Tinggi

Sangat Tinggi

1980

1249

Berdasarkan Tabel 4.33 dan bobot skor variabel disiplin kerja diatas,
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ternyata pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut memiliki tingkat disiplin
yang cukup tinggi, dalam arti faktor kedisiplinan merupakan faktor yang
palingpenting dalam meningkatkan kompetensi, sehingga kedisiplinan yang tinggi
dapat mendukung terhadap kinerja pegawai, namun ada hal yang harus
diperhatikan oleh para pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin kerja yaitu
waktu kehadiran sering terlambat dan kurang mempunyai tanggung jawab dalam
memelihara peralatan kerja.

4.2.3

Kinerja Pegawai pada Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut .
Kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang

disuguhkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai dapat dilihat dari segi
kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan kesungguhan responden yang
bersangkutan. Karena kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung salah satu
di antaranya kinerja pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan, karena pegawai
merupakan unsur penting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan
organisasi menjadi kurang efektif apabila kinerja pegawai tidak maksimal dan hal
ini akan menimbulkan pemborosan bagi organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu
prestasi kerja atau kinerja pegawai harus benar-benar diperhatikan.
Maka dibawah ini dapat terungkap tentang kinerja pegawai yang diukur
melalui ketercapaian target, efisiensi waktu kerja untuk mengerjakan suatu
pekerjaan, ketersediaan waktu untuk membantu teman sekerja, ketersediaan waktu
untuk berinovasi dalam pekerjaan, ketelitian pekerjaan, kerapihan hasil pekerjaan,

149

ketepatan prosedur penyelesaian pekerjaan, frekuensi pemeliharaan peralatan
kerja, kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan, bersedia bekerja berdasarkan
peraturan, bersedia di hukum jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan,
mengetahui standar pekerjaan, mengetahui cara mengukur kinerja dan berani
menghadapi kebenararan.
Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah
dariindikator-indikator variabel

kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 44 = 220,

sedangkan skor terendah 1 x 44 - 44 untuk setiap indikator, skor tersebut
dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabei kinerja dengan
rentang skor 35,2 Untuk lebih jelasnya rnengenai indikator-indikator tersebut,
dapat dilihat dalam tabel berikut ini;
Tabel 4.34
Tanggapan responden mengenai ketercapain target dalam bekerja
Kecamatan CibiukKabupaten Garut, 2018 (n=44)
Frekuensi
(Orang)
Sangat tercapai
4
Tercapai
15
Kurang tercapai
25
Tidak tercapai
0
Sangat tidak tercapai
0
Total Skor
44
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner
Tanggapan

Persentase
(%)
9,1
34,1
56,8
0.0
0.0
100

Skor
20
60
75
0
0
155

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat tidak
Tercapai
4479,2114,4149,6

Tidak
Tercapai
184,8
155

Cukup
Tercapai

Tercapai
Sangat Tercapai

220

150

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot rnengenai tercapai
jumlah pekerjaan yang berhasil dilakukan/diselesaikan dalam setahun ini oleh
pegawai, dengan skor 155, hal ini berarti pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut sudah mendapatkan penilaian yang baik untuk kriteria kuantitas basil kerja
pegawai, Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Mainer dalam
As’ad (2001:65), mengemukakan bahwa: “Aspek yang biasanya digunakan dalam
penilaian kinerja adalah kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang
dipegangnya, absensi dan keselamatannya dalam menjalankan tugas pekerjaanya”,
karena salah satu faktor pengukuran kinerja adalah tercapainya kuantitas
pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan.
Tabel 4.35
Tanggapan responden mengenai efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu
pekerjaan, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n=44)

Frekuensi
(orang)
Sangat efisien
5
Eflsien
18
Kurang eflsien
19
Tidak eflsien
2
Sangat tidak eflsien
0
Total Skor
44
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner
Tanggapan

Persentasi
(%)
11,4
40,9
43,2
4,5
0.0
100

Skor
25
72
57
4
0
158

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut :
Sangat tidak
Efisien
4479,2114,4149,6

Tidak
Efisien

Cukup
Efisien
184,8

Efisien
Sangat Efisien

220

151

158

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai efisien
waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dengan skor 158, hal ini berarti
pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut mendapatkan penilaian cukup tinggi
untuk kriteria efisiensi waktu, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
Mitchd (Sedarmayanti, 2007:544), menyatakan bahwa aspek-aspek kinerja salah
satunya adalah inisiatif, yaitu efesiensi waktu kerja yang dipergunakan oieh para
pegawai.
Tabel 4.36
Tanggapan Responden Mengenai Ketelitian Dalam Melaksanakan
Pekerjaan, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut , 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
Sangat teliti
3
Teliti
12
Kurang teliti
27
Tidak teliti
2
Sangat tidak teliti
0
Total Skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner
Tanggapan

Persentase
(%)
6,8
27,3
61,4
4,5
0.0
100

Skor
15
48
81
4
0
148

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:

Sangat tidak

Tidak

Teliti

Teliti

4479,2114,4149,6

Cukup

Teliti
184,8
148

Teliti

Sangat Teliti

220

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai teliti
dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor 148, hal ini berarti pegawai
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Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut secara umum dalam melaksanakan pekerjaan
didasarkan pada ketelitian. Artinya penuh kehati-hatian dan tidak sembarangan.
Namun kenyataan menunjukan bahwa masih terdapat pegawai yang belum
melaksanakan kerjanya dengan penuh ketelitian, walaupun jumlahnya kecil tetapi
perlu diperhatikan oleh pimpinan. Bilamana pekerjaan yang dilakukan itu sudah
tepat, teliti dan benar maka dapat dipastikan tidak akan ada masyarakat yang
mengeluh. Karena selama ini ada beberapa masyarakat yang menganggap terlalu
banyak birokrasi, proses kerja yang lama dan tidak memuaskan,sebagaimana yang
diungkapkan oleh Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja
yang dinilai dan seorang pegawai salah satunya adalah job knowladge dan
personal quality.
Tabel 4.37
Tanggapan Responden Mengenai Penguasaan Pengetahuan Mengenai
Pekerjaan Yang Dihadapi Selama Ini, Kecamatan Cibiuk Kabupaten
Garut, 2018 (N=44)
Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
Sangat menguasai
4
Menguasai
24
Kurang menguasai
16
Tidak menguasai
0
Sangat tidak menguasai
0
Total Skor
44
Sumher : Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
9,1
54,5
36,4
0.0
0.0
100

Skor
20
96
48
0
0
164

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat tidak
Menguasai
4479,2114,4149,6

Tidak
Menguasai
184,8

Cukup
Menguasai

Menguasai
Sangat Menguasai

220

153

164

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai penguasaan
pengetahuan mengenai pekerjaan yang di hadapi selama ini dengan skor 164, hal
menunjukan bahwa responden sudah dapat mencapai kinerja yang cukup
menguasai untuk kriteria pengtahuan dan keterampilan kerja karena para pegawai
tersebut telah berpengalaman, hal ini harus ditingkatkan untuk mencapai kinerja
yang lebih baik lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gomes (2003:135),
mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai
salah satunya adalah job knowladge dan personal quality.
Tabel 4.38
Tanggapan responder mengenai inovasi dalam pekerjaan,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (n=44)
Frekuensi
(Orang)
1
10
19
14
0
44

Tanggapan
Sangat tersedia
Tersedia
Kurang tersedia
Tidak tersedia
Sangat tidak tersedia
Total Skor

Persentase
(%)
2,3
22,7
43,2
31,8
0.0
100

Skor
5
40
57
28
0
130

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat tidak
Tersedia
4479,2114,4149,6

Tidak
Tersedia

Cukup
Tersedia

184,8

Tersedia

Sangat Tersedia

220
130

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai tersedia
waktu untuk berinovasi dalam pekerjaan, dengan skor 130, hal ini berarti pegawai
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut kurang dapat mencapai kinerja untuk kriteria
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ketersediaan waktu untuk berinovasi, perlu adanya dorongan dalam berinovasi
dari atasan, sehingga atasan perlu mendorong pegawai unutk berinovasi agar
kinerja pegawai meningkat, hal senada juga diungkapkan oleh (Gomes,
2003:1445) mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang
pegawai. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits
(karakter individu) seseorang pegawai seperti sifat, perangai, intelegensia, dan
sebagainya.

Akan

tetapi

lebih

menitik

beratkan

pada

hal-hal

yang

bersifatperformance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja,
ketepatan waktu dan sebagainya
Tabel 4.39
Tanggapan Responden Mengenai Bekerjasama
Dengan Sesama Rekan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Frekuensi
(Orang)
3
Sangat Sering
12
Sering
27
Cukup Sering
2
Kadang-Kadang
0
Tidak Pernah
44
Total Skor
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner
Tanggapan

Fersentase
(%)
6,8
27,3
61,4
4,5
0.0
100

Skor
15
48
81
4
0
148

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:

Tidak Pernah

4479,2114,4149,6

Kadang Kadang
184,8
148

Cukup

Sering

Sering
220

Sangat Sering
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
bekerjasama dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan dengansekor
148. Hal ini menunjukan bahwa adanya sebagian responden kurangnya kerja sama
yang baik sesama responden dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak dikerjakan
secara bersama-sama, sehingga pekerjaan tidak dapat terselasaikan dengan baik
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lebih lanjut Gomes (2003:135),
mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seseorang pegawai.
Aspek penilaian kinerja tidak hanya berkisar kepada persolan traits (karakter
individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan
sebagainya. Akan tetapi lebih menitik bertakan pada hal-hal yang berifat
performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan
waktu dan sebagainya.
Tabel 4.40
Tanggapan Responden Mengenai Bertanggung Jawab Dan Berani
Menanggung Resiko Terhadap Pekerjaan Dan Keputusan Yang Diambil
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Tanggapan

Frekuensi
(Orang)
6
17
21
0

Sangat Bertanggung Jawab
Bertanggung Jawab
Cukup Bertanggung Jawab
Tidak Bertanggung Jawab
Sangat Tidak Bertanggung
Jawab
0
Total Skor
44
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Persentase
(%)
13,6
38,6
47,7
0.0
0.0
100

Skor
30
68
63
0
0
161

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
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Sangat Tidak
Bertanggung
Jawab

Tidak
Bertanggung
Jawab

4479,2114,4149,6

184,8

Cukup
Bertanggung
Jawab

Bertanggung
Jawab

Sangat Bertanggung
Jawab

220
161

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai
bertanggung jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan
keputusan yang diambildengan skor 161. Hal ini menunjukan bahwa kriteria
semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dengan tanggung jawab, hal ini
harus tetap dipertahankan dan berusaha untuk lebih baik lagi

. Lebih lanjut

Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari
seorang pegawai. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan
traits (karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia,
dansebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat
performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan
waktu dan sebagainya.
Tabel 4.41
Tanggapan Responden Mengenai Mampu Mengambil Keputusan Dalam
Menyelesaikan Masalah Dengan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan
Yang Berlaku, Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Tanggapan

Frekuensi
Persentase
(Orang)
(%)
Sangat Mampu
7
15,9
Mampu
24
54,5
Cukup Mampu
12
27,3
Tidak Mampu
1
2,3
Sangat tidak Mampu
0
0.0
Total Skor
44 100
Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner

Skor
35
96
36
2
0
169

Berdasarkan tabel diatas, maka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
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berikut:
Sangat Tidak
Mampu

Tidak Mampu

4479,2114,4149,6

Cukup
Mampu

184,8

Mampu
Sangat Mampu

220
169

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai mampu
mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan skor 169, hal ini berarti pegawai
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garutmampu mengatasi masalah sendiri dengan
baik , sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaikan sendiri tanpa harus
melibatkan orang lain. Lebih lanjut Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa
aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang pegawai. Aspek penialian 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 performance result (hasil kerja),
seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu dan sebagainya.
Tabel 4.42
Tanggapan Responden Mengenai Loyalitas terhadap organisasi
untuk menjaga keutuhan/integritas organisasi,
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
Tanggapan
Sangat Loyal
Loyal
Cukup Loyal
Tidak Loyal
Sangat Tidak Loyal
Total Skor

Frekuensi
(Orang)
7
28
9
0
0
44

Persentase
(%)
15,9
63,6
20,5
0.0
0.0
100

Skor
35
112
27
0
0
174

158

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas, tnaka skor bobot setiap indikator adalah sebagai
berikut:
Sangat Tidak
Loyal

Tidak Loyal

4479,2114,4149,6

Cukup
Loyal

184,8
174

Loyal
Sangat Loyal

220

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai loyalitas
terhadap organisasi untuk menjaga keutuhan/integritas organisasi, dengan skor
174, hal ini berarti pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut sudah mencapai
kinerja yang cukup tinggi untuk kriteria jiwa integritas personal yang baik dalam
berperan suatu kelompok, hal ini harus tetap dipertahankan dan akan lebih baik
lagi jika lebih ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Lebih
lanjut Gomes (2003:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang
dinilai dari seorang pegawai. Aspek penilain 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 performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuantitas kerja,
ketepatan waktu dan sebagainya.
Secara umum kinerja pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dapat
dilihat pada tabel 4.43 di bawah.
Tabel 4.43
Rangkuman Variabel Kinerja Pegawai Pada
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, 2018 (N=44)
No.

Indikator

Skor

Ket
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1. Ketercapain target dalam bekerja
2. Efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan
3. Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan
Penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang
4.
dihadapi selama ini

155
158
148

Tercapai
Efisien
Cukup teliti
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Menguasai

5. Kreativitas dan ide-ide dalam menyelesaikan tugas

130

Cukup
tersedia

Bekerjasama dengan sesama rekan untuk
menyelesaikan pekerjaan
Bertanggung jawab dan berani menanggung resiko
7.
terhadap pekerjaan dan keputusan yang diambil
Mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan
8. maslah dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan
yang berlaku
Memiliki Loyalitas terhadap organisasi
9.
untuk menjaga keutuhan/integritas organisasiada
6,

148 Cukup sering
161

Bertanggung
Jawab

169

Mampu

174

Loyal

Jumlah

1407

Kategori
Tinggi

Rata-rata Skor

156,3

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0

Berdasarkan tabel 4.43 di atas, skor total nilai kumulatif variabel Kinerja
mencapai 1407. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 9 x 44 = 1980, dan
jumlah skor terendah adalah 1 x 9 x44 = 396. Klasifikasi skor jawabanresponden
variabel disiplin kerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan
rentang skor 316,8 sebagai berikut:
Sangat Tidak
Tinggi

396

Tidak
Tinggi

712,8

Tinggi

Cukup
Tinggi

1029,6

Sangat Tinggi

1346,4

1663,2

1980

1407

Berdasarkan

Tabel

4.43

di

atas,

ternyata

pegawai

Kecamatan

CibiukKabupaten Garut memiliki kinerja yang tinggi, namun ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan oleh pimpinan mengenai kurang berinovasi dalam
pekerjaan, monoton kreativitas, inovasi tidak nampak, kurang memiliki inovasi
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dan ketelitian dalam mengerjakan pekerjaan untuk menunujukan suatu kualitas
kerja yang ingin dicapai dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan
komparatif dalam menyelesiakan tugas.
4.2.4

Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di
Kecamatan CibiukKabupaten Garut

Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel
terhadap varibel 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 besamya pengaruh suatu
variabel terhadap variabel lainnya tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengujian
hipotesis, baik pengujian secara keseluruhan ataupun secara individual yaitu
motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut, dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path
analysis) dan software yang digunakan adalah SPSS release 12.0.

Adapun

langkah yang dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga
diperoleh seperti tabel di bawah ini.
Tabel 4.44
Matriks Korelasi Antar Variabel
Correlations

MOTIVASI
MOTIVASI

DISIPLIN KERJA

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
44
0.592**
000
44

DISIPLIN
KERJA
0.592**
0.000
44
1
44

KINERJA

44

0.641**
0.000
0.763**
.000
44
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KINERJA

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

0.641**
.000
44

0.763**
.000
44

1
44

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tai!ed).

Sumber : Output SPSS 12.0
Dalam penelitian ini, secara statistik hasil tabel korelasi Pearson dengan
menggunakan SPSS release 12.0, diketahui adanya korelasi motivasi dengan
disiplin dengan nilai korelasi sebesar 0.592, korelasi motivasi dengan kinerja
dengan nilai korelasi sebesar 0.641 dan korelasi disiplin dengan kinerja dengan
nilai korelasi sebesar 0.763.
Berdasarkan tabel 4.44, matriks korelasi antar variabel tersebut di atas,
menunjukan besarnya hubungan antara sesama variabel baik dependen maupun
independen. Proporsi untuk diagram jalur adalah dua buah variabel bebas, yaitu
motivasi dan disiplin yang mempunyai hubungan antar variabel, dan masingmasing variabel, serta hubungan korelasional dari variabel residu terhadap
variabel kinerja.
Selanjutnya berdasarkan tabel di atas merupakan matrik korelasi antar variabel
yang menunjukkan besarnya hubungan antara sesama variabel baik dependen
maupun independen. Proporsi untuk diagram jalur adalah dua buah variabel bebas
(X 1 dan X 2 ) yang mempunyai hubungan antar variabel, dan masing-masing
variabel bebas (X). serta hubungan kolerasional dari variabel diluar (X 1 dan X 2 )
terhadap variabel tak bebas (Y). sehingga diperoleh seperti tabel di bawah ini.
Tabel 4.45
Koefisien Determinasi
Model Summary
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Adjusted
R Square
1
0,798a
0.637
0.621
a- Predictors: (Constant), DISiPLIN KERJA, MOTIVASI
Sumber : Output SPSS 12.0
Model

R

R Square

Std. Error of
the Estimate
5.15188

Adapun langkah-langkah untuk menghitung path analysis (analisis jaiur)
adalah sebagai berikut:
P YX1 =∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

I=1,2

Dan pengaruh secara keseluruhan Xi sampai X 2

P YX1X2…..X7

=∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌
= 0.637

sedangkan koefisien jalur variabel lainnya diluar variabel X\ sampai X 2 ditentukan
melalui:
P YlEl = �1 − 𝑅𝑅𝑌𝑌𝑌𝑌1𝑋𝑋2
= 0.442

artinya bahwa pengaruh variabel XI dan X2 secara bersama-sama terhadap
variabel Y sebesar 0.637 atau 63.7% variabel XI dan X2 secara bersama-sama
mempengaruhi Y, dan sisanya 0.363 atau 36.3% dipengaruhi variabel lain yang
tidak masuk dalam penelitian
Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh positif antara motivasi
dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. selanjutnya akan menguji hipotesis
secara keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut:
Tabd 4.46
Hasil Pengujian Simultan XI dan X2 terhadap Y
ANQVAb
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Model
1 Regression
Residual
Total

a

Sum of
Squares
2322.380
3354.590
5676.970

df
2
57
59

Mean Square
1161.190
40.910

F
41.201

Sig.
.000a

Predictors: (Constant), DISIPLIN KERJA, MOTIVASI
b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : Output SPSS 12.0

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ternyata t hitung sebesar 41.201 lebih
besar dari t tabel 2.84 (Fo > Fa : (k,n-k-l) (41.201 > 2.84), sehingga hipotesis
diterima atau Ho ditolak. Berarti pengujian individu dengan hipotesis dapat terus
dilakukan yaitu:
Pengujian Hipotesis Secara Individu
Pengujian secara individu dilakukan ketika pengujian secara simultan menolak
hipotesis nol berarti sekurang-kurangnya ada satu koefisien jalur yang tidak sama
dengan nol. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui atau menguji pengaruh
dari masing-masing variabel bebas apakah secara individu signifikan atau tidak.
Karena pengujian secara keseluruhan menghasilkan uji yang signifikan, maka
analisis selanjutnya diiakukan dengan pengujian secara individu (pengujian secara
parsial).
H0 = Pyxi =0
H1 = Pyxi ≠ 0
Statistik uji untuk setiap hipotsis
t 0i =

𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌1

2
��1−𝑅𝑅𝑌𝑌𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3 �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑛𝑛−𝑘𝑘−1

,i = 1,2,3 <output SPSS lihat lampiran)

Tolak Ho, Jika t oi > ti- a (n . k-i)
Dengan menggunakan tabel distribusi t diperoleh: (basil SPSS sesuai
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lampiran).

t0,95(44-2-l) ~ t tabel ~ 1.96.

Sebagaimana pada tabel di atas, bahwa secara simultan motivasi dan disiplin
kerja berpengaruh terhadap kinerja, namun apabila dilihat secara parsial bahwa
motivasi dominan mempengaruhi kinerja pegawai dengan koefisien jalur sebesar
0.590 dengan t hitung sebesar 5.406, daripada disiplin kerja sebesar 0.292 dengan
t hitung sebesar 2.673, serta kedua variabel tersebut terbukti mempengaruhi kinerja
pegawai, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.47 di bawah ini.
Tabel 4.47
Hasil Pengujian Parsial antara XI dan X2 terhadap Y
Coefficients3
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
8.187
5.065
1.616
MOTIVASI
1.539
.285
.590
5.406
DISIPLIN KERJA
.247
.092
.292
2.673
a
Dependent Variabie: KINERJA
Model

Sig.
.110
.000
.000

Sumber : Output SPSS 12.0
Berdasar basil perhitungan nilai koefisien jalur variabel (Xi), (X2) dan
(X3)terhadap (Y), yang didapatkan dengan menggunakan progaram SPSS releasse
12
for windows, Dengan demikian sesuai dengan kaidah keputusan, bahwa hargaharga t hitung jatuh didaerah H0 ditolak artinya koefisien jalur signifikan, sehingga
diagram jalur tidak mengalami perubahan. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa
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seluruh

aspek

motivasi

dan

aspek

disiplin

kerja

berpengaruh

positif

terhadapkinerja pegawai.
Selanjutnya akan diuji keberartian (signifikansi) koefisien kolerasi antarvaribel
Xi, dan X2 dengan hipotesis sebagai berikut:

Dengan statistik uji sebagai berikut
t=

𝑟𝑟

σ2

dan σ 2 =

1

√𝑛𝑛 −3

Tolak Ho Jika t hitung >t(i-o/2;n-k-i) dengan menggunakan tabel t distribusi
diperoleh
(sesuai lampiran SPSS Release 12)
Tabel 4.48
Pengujian Korelasi antar variabel X
Koefisien Korelasi
rxlx2

0.592

Ujit

t table

Kesimpulan

3.752

1.96

Ho tolak

Sumber: hasil output SPSS

Dari pengujian kolerasi antar variabel X, ternyata t hiumg > ttabel, maka Ho
ditolak, artinya terdapat hubungan langsung diantara variabel motivasi dan
disiplin kerja secara lengkap diagram hubungan kausal variabel dan X2 terhadap
Y adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.1. Diagram hubungan kausal anatara Motivasi (X1) dan Disiplin
kerja(X2) dan Kinerja pegawai (Y)

Dari gambar struktural hubungan antar variabel dengan nilai-nilai parameter
struktur di atas, maka pengaruh dari variabel penyebab ke variabel, maka
pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut adalah :
Tabel 4.49
PengaruhVariabel XI dan X2 ke Y dan Pengaruh Diluar
Sub Variabel XI dan X2
Interpretasi Analisis Jalur
Pengaruh

%

Pengaruh XI, X2 ke Y

0.637

63.7

Pengaruh Diluar XI dan X2

0.363

36.3

Keterangan

Jumlah

100

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa motivasi dan disiplin kerja
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pekerja yakni sebesar 63.7%, sedangkan
sisanya sebesar 36.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh
penulis yaitu kepemimpinan, kompetensi, budaya organisasi, iklim kerja,
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lingkungan kerja, pelatihan, sikap kerja yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
Namun apabila dilihat secara parsial motivasi lebih dominan mempengaruhi
kinerja pegawai dari pada disiplin kerja. Hal ini dapat dipahami karena setiap
indikator dari motivasi dan disiplin kerja dijadikan suatu aspek pengukuran
kinerja,
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa pengaruh
motivasi terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung
pada Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel 4.50 dibawah
ini:
Tabel 4.50
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari motivasi Terhadap kinerja
Interpretasi Asialisis Jalur
Ket
X,

Pengaruh langsung ke Y
Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y

Jumlah
sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS

Pengaruh
0.3481
0.1019
0.4440

%
34.81
10.19
45.00

Dari tabel di atas dapat lerlihat bahwa kontribusi motivasi terhadap kinerja
secara langsung sebesar 34.81% dengan koefisien t hitung sebesar 5.406, sedangkan
untuk nilai t tabel pada taraf signifikansi α( 0,05 ) =1.96, karena nilai thitung> t tabel dan
tidak langsung melalui variabel disiplin kerja sebesar 10.19%. Sedangkan
kontribusi motivasi terhadap kinerja secara keseluruhan mencapai 45%, artinya
semakin tinggi motivasi, maka akan meningkatkan kinerja mereka, karena
motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, bukti empiris dimana kinerja
pegawai yang tinggi akan meningkatkan motivasi terhadap kinerja, sedangkan
kinerja pegawai yang rendah akan menyebabkan perilaku yang mengganggu
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organisasi atau kinerja pegawai rendah, hal ini perlu adanya kesepakatan dalam
hal motivasi yang kuat antara pegawai dengan organisasi, karena motivasi terkait
erat dengan kinerja pegawai pegawai. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif
dan signifikan, artinya apabila motivasi kerja meningkat, diperkirakan kinerja
pegawai tetap terjaga, sehingga kinerja pemeriksa/auditor akan meningkat, sesuai
hal ini sesuai pendapat Sedarmayanti, (2007:75), bahwa motivasi yang baik akan
mendorong pegawai agar senang bekerja dan meningkatkan kinerja pegawai,
sehingga rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik
menuju ke arah peningkatan kinerja. Pada umumnya, seorang pegawai akan
mengalami kinerja pegawai apabila mempunyai kebebasan dalam menentukan
pekerjaan yang ingin dilakukannya dengan cara yang dinginkannya. Demikian
pula peran serta dan keterlibatan diri tanpa paksaan, akan meningkatkan motivasi
dan produktivitas kerja. Kesesuaian antara kebutuhan individual dan kebutuhan
organisasi, merupakan faktor yang penting untuk menunjang kinerja pegawai serta
kinerja mereka.
Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat terlihat pada tabel 4.51 di bawah ini:
Tabel 4.51
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari
Disiplin KerjaTerhadap Kinerja
Interpretasi Analisis Jalur
Ket
X2

Pengaruh langsung ke Y
Pengaruh tidak langsung melalui Xi ke Y

Jumlah
Sumber: Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS

Pengaruh
0.0854
0.1019
0.1873

%
8.54
10.19
18.73
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Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kontribusi disiplin kerja terhadap
kinerja secara langsung sebesar 8.54% dengan koeflsien t hitung sebesar 2.673,
sedangkan untuk nilai t tabel pada taraf signifikansi α( 0; 05 ) =1.96, karena nilai
t hitung >t tabel , dan tidak langsung melalui variabel motivasi sebesar 10.19%.
Sedangkan kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja secara keseluruhan mencapai
18.73%, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja signifikan berpengaruh langsung
terhadap kinerja pegawai, bukti empiris ini memberikan indikasi bahwa dalam
upaya meningkatkan kinerja pegawai, perlu adanya perbaikan faktor disiplin
kerja, karena faktor disiplin kerja terkait erat dengan peningkatan kinerja pegawai.
Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya dimana semakin
baik disiplin kerja yang dilakukan akan mengakibatkan meningkatkanya kinerja
pegawai. Hal ini menunjukan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap
kinerja pegawai, sehingga kontribusi disiplin kerja cukup berarti, hal ini sejalan
dengan pemyataan pendapat Siagian (2008:188) menyatakan bahwa disiplin kerja
pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja dan
produktivitas kerja pegawai yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan organisasi
yang masksimal. Sementara itu Davis dalarn Mangkunegara (2005: 85) bahwa
Dicipline is management action to enforce organization standards yang berarti
disiplin kerja sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedomanpedoman organisasi. hal ini sesuai dengan pendapat Davis, bahwa hubungan
kekaryaan (employment) bersifat dua arah yang meliputi: (1) kewajiban organisasi
kepada individu; dan (2) kewajiban individu kepada organisasi. Untuk kewajiban
individu kepada organisasi diharapkan adanya rasa tanggung jawab dari individu
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kepada organisasi yaitu imbalan yang menguntungkan bagi organisasi. Imbalan
yang menguntungkan bagi organisasi yang dimaksud yaitu sikap dan perilaku
yang sesuai dengan sistem yang berlaku dalam organisasi. Agar individu
mematuhi segala aturan atau sistem yang berlaku di dalam organisasi maka
diperlukan penegakkan aturan disiplin kerja bagi setiap pegawai sesuai dengan
pendapat Davis (2003:129) yaitu ’’disiplin adalah tindakan manajemen untuk
menegakkan standar organisasi" (Dicipline is management action enforce
organizations standards).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa disiplin diperlukan sebagai wahana
untuk membentuk sikap dan perilaku pegawai dalam bekerja, maka upaya
peningkatan disiplin tersebut perlu diciptakan. Hal tersebut, sejalan dengan
pendapat Davis (1964) dalam Mangkunegara (2005: 64), bahwa salah satu unsur
kinerja adalah motivasi, yang di dalamnya terkandung sikap dan situasi. Dalam
hal ini, disiplin kerja pada diri pegawai dapat diciptakan melalui penciptaan
situasi yang mendorong pegawai untuk disiplin yang pada akhimya akan
berkontribusi terhadap peningkatan kinerja
Secara keseluruhan pegawai di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut memiliki
kinerja memiliki kinerja yang cukup tinggi, hal ini harus dipertahankan dan lebih
ditingkatkan lagi, karena kinerja pegawai itu sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor
motivasi dan disiplin kerja, dan oleh karena itu besar kecilnya kinerja pegawai
yang ada pada individu maupun kelompok tergantung pada efisien dan efektifnya
motivasi, serta disiplin kerja yang tinggi.
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Dengan demikian motivasi yang tepat dan disiplin kerja yang tinggi akan
membuat pegawai termotivasi, bersemangat dan tetap komit pada organisasi,
sehingga kinerjanya meningkat. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa antara
motivasi, disiplin kerja dan kinerja pegawai mempunyai hubungan yang sangat
erat dan saling mempengaruhi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahuipengaruh
otivasi

dan

disiplin

kerja

terhadap

kinerja

pegawai

pada

KecamatanCibiukKabupaten Garut , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Motivasi pegawai pada Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut memiliki tingkat

motivasi yang tinggi, dalam arti kondisi kerja yang ada pada saat ini telah
memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kebutuhan untuk berprestasi,
kebutuhan untuk berafiliasi dan kebutuhan kekuasaan, namun ada beberapa
hal yang haras diperhatikan yaitu kurang pengakuan dari hasil kerja, kurang
memiliki kemampuan dalam menghadapi kesulitan dan kehadiran kurang
diperlukan orang lain.
2. Pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut memiliki tingkat disiplin kerja

yang cukup tinggi, dalam arti faktor disiplin kerja merupakan faktor yang
paling penting dalam peningkatan kinerja, namun ada hal yang harus
diperhatikan oleh para pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin kerja
yaitu waktu kehadiran sering terlambat dan kurang mempunyai tanggung
jawab dalam memelihara peralatan kerja.
3. Pegawai Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut memiliki kinerja yang tinggi,

namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan mengenai
kurang berinovasi dalam pekerjaan, monoton kreativitas, inovasi tidak
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nampak, kurang memiliki inovasi dan ketelitian dalam mengerjakan pekerjaan
untuk menunujukan suatu kualitas kerja dalam menciptakan keunggulan
kompetitif dan komparatif dalam menyelesiakan tugas.
4. Motivasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai.

Namun apabila dilihat secara parsial motivasi lebih dominan mempengaruhi
kinerja daripada disiplin kerja. Dan secara parsial, pengaruh motivasi dan
disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
a. Motivasi herpengaruh terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin tinggi

motivasi kerja pegawai, maka kinerja akan semakin tinggi pula.
b. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin

tinggi disiplin kerja pegawai, maka kinerja akan semakin tinggi pula.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, maka
penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, untuk meningkatkan kinerja pegawai.
Saran-saran tersebut antara lain:
1. Motivasi merupakan suatu yang berperan dalam meningkatkan kinerja

pegawai, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengakuan dari hasil
kerja, kemampuan menghadapi kesulitan dan kehadiran sangat diperlukan
orang lain serta adanya tingkat dukungan yang berarti dari fungsi staf.
2. Disiplin pegawai merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan

motivasi pegawai, dimana disiplin yang tinggi dapat mendukung terhadap
kinerja pegawai, sehingga dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, pegawai
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diwajibkan hadir tepat waktu dan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab
dalam memelihara peralatan kerja.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka pimpinan perlu mendorong

pegawai agar mampu berinovasi dalam pekerjaan khususnya dalam pelayanan
masyarakat (Pelayanan e-KTP, Kartu Keluarga, Pencetakan surat-surat
keterangan, Akta kelahiran, dll)
berbasis

teknologi

di

dengan menggunakan sistem aplikasi

masing-masing

desa

guna

mendekatkan

dan

mempermudah pelayanan masyarakat yang optimal dan ketelitian dalam
mengerjakan pekerjaan untuk menunujukan suatu kualitas kerja yang ingin
dicapai.
4. Dalam meningkatkan kinerja perlu didukung oleh sumber daya manusia

yangkompenten dalam bidangnya, oleh karena itu perlu dilaksankannya
pembinaan aparatur terhadap semua pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
5. Motivasi pegawai sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, mengingat pengaruhnya

dominan terhadap kinerja mereka, karena itu peningkatan motivasi pegawai
dengan memberikan penghargaan/reward bagi pegawai yang berprestasi dan
promosi yang lebih baik berdasarkan kinerja mereka.
6. Dikarenakan waktu dan dana penelitian yang terbatas, Disarankan dalam

melaksanakan penelitian lebih lanjut, yaitu dalam menggali data pertanyaan,
perlu dilakukan dengan wawancara yang lebih mendalam kepada semua
responden

serta

dengan

memperbanyak

variabel

penyebab

yang

mempengaruhi kinerja pegawai antara lain variabel kepemimpinan, pelatihan
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dan kompetensi.
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Kuesioner Penelitian
PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP KINERJA PEGAWAI
KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT.

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
a. Setiap pernyataan ditanggapi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
b. Jawaban diberikan dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kategori
jawaban yang telah tersedia
I. Motivasi Kerja
No
Pernyataan
1
Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam
upaya
untuk memiliki
berprestasi baik
upaya
2

3

4

5

6

7

8

memiliki
upaya

Tanggapan
Cukupm
Tidak
emiliki memiliki
upaya
upaya

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya untuk tidak memiliki
ketinggalan oleh pegawai
upaya
lain dalam prestasi.
Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam
upaya
untuk memiliki
mengembangkan diri.
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya mendapatkan memiliki
pengakuan
dari
basil
upaya
kerjanya.
Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam
upaya
untuk memiliki
mendapatkan
informasi
upaya
terkini.
Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya kemampuan memiliki
menghadapi kesulitan.
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam
upaya
untuk memiliki
berafiliasi
dengan
upaya
lingkungannya
Motivasi kerja saat ini Sangat

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

memiliki

Cukupm

Tidak

Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
1

dalam upaya untuk dapat memiliki
bekerjasama
upaya

upaya

emiliki
upaya

memiliki
upaya

9

1Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya mematuhi memiliki
segala aturan yg ada.
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

10

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya untuk disiplin memiliki
pada waktu.
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

11

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya agar dirinya memiliki
dihargai
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

12

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya untuk tidak memiliki
diremehkan.
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

13

Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam
upaya
bahwa memiliki
kehadiran
anda
sangat
upaya
diperlukan orang lain.
Motivasi kerja saat ini
Sangat
dalam berusaha untuk selalu memiliki
menjaga wibawa.
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

Motivasi kerja anda saat ini Sangat
dalam upaya untuk menjaga memiliki
persahabatan dengan teman
upaya
sekerja.
Motivasi kerja saat ini Sangat
dalam upaya anda selalu menghor
menghormati
pimpinan
mati
anda.

memiliki
upaya

Cukupm
emiliki
upaya

Tidak
memiliki
upaya

Menghor
mati

Cukup
menghor
mati

Tidak
menghor
mati

14

15

16

tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
tidak
memiliki
upaya
Sangat
Tidak
menghor
mati

2

II. Disiplin Kerja
No
Pernyataan
Tanggapan
1
Disiplin kerja anda saat ini
Sangat
Tepat
Cukup
Tidak
dalam hal ketepatan waktu
tepat
tepat
tepat
kehadiran
2
Disiplin kerja saat ini dalam
Sangat
Tepat
Cukup
Tidak
hal ketepatan waktu jam
tepat
tepat
tepat
kerja
3
Disiplin kerja saat ini dalam
Sangat
Baik
Cukup
Tidak
hal prosentase kehadiran
baik
baik
baik
4
Disiplin kerja saat ini dalam
Sangat
Efektif
Cukup
Tidak
hal efektivitas penggunaan
efektif
efektif
efektif
waktu
5
Disiplin kerja saat ini dalam
Sangat
Tepat
Cukup
Tidak
hal keberadaan adanya SOP.
tepat
tepat
tepat
6
Disiplin kerja saat ini dalam Sangat taat
Taat
Cukup
Tidak
hal
ketaatan
dalam
taat
taat
melaksanakan
standar
operasional prosedur
7
Disiplin kerja saat ini dalam
Sangat
Tuntas
Cukup
Tidak
hal ketuntasan mengeijakan
tuntas
tuntas
tuntas
kewajiban sebagai pegawai.
Sangat
Bertang
Cukup
Tidak
8
Disiplin kerja saat ini dalam
hal tanggung jawab dalam bertanggun gungjaw bertanggu bertanggu
gjawab
ab
ngjawab
ngjawab
mengerjakan tugas
9

Disiplin kerja saat ini dalam
hal tanggung jawab dalam
memelihara peralatan kerja.

Sangat
bertanggun
gjawab

Bertang
gungjaw
ab

Cukup
bertanggu
ngjawab

Selalu
terlambat
Selalu
terlambat
Sangat
tidakbaik
Sangat
tidak
efektif
Selalu
terlambat
Sangat
tidak taat

Sangat
tidak
tuntas
Sangat
tidak
bertanggu
ngjawab
Sangat
tidak
bertanggu
ngjawab

Tidak
bertanggu
ngjawab

III. Kinerja Pegawai
No
Pernyataan
1
Kinerja saat ini dalam hal
ketercapaian target dalam
bekerja
2
Kinerja saat ini dalam hal
efisiensi
waktu
untuk
mengerjakan
suatu
pekerjaan.
3
Kinerja saat ini dalam hal
ketelitian
dalam
melaksanakan pekerjaan

Sangat
tercapai

Tanggapan
Tercapai
Cukup
Tidak
tercapai
tercapai

Sangat
efisien

Efisien

Cukup
Efisien

Tidak
efisien

Sangat
teliti

Teliti

Cukup
teliti

Tidak
teliti

Sangat
tidak
tercapai
Sangat
tidak
efisien
Sangat
tidak
teliti
3

Cukup
Tidak
Sangat
Kinerja saat ini dalam hal Sangat Menguasai
menguasai menguasai
tidak
penguasaan
pengetahuan Menguasai
menguasai
mengenai pekerjaan yang
dihadapi selama ini
Kinerja saat ini dalam hal Sangat
Sering
Cukup
Kadang Tidak
menyelesaikn
pekerjaan
sering
sering
Kadang
pernah
anda selalu mengeluarkan
ide-ide atau gagasan untuk
mengatasi maslah yang
rumit
Kinerja saat ini dalam hal Sangat
Sering
Cukup
Kadang Tidak
selalu berusaha bekerjasama
sering
sering
Kadang
pernah
dengan sesama rekan untuk
menyelesaikan pekerjaan
Sangat
Bertanggu
Cukup
Tidak
Sangat
Kinerja saat ini dalam hal
bertanggu
ngjawab
bertanggu
bertanggu
tidak
selalu bertanggung jawab
ngjawab
ngjawab
ngjawab
bertanggu
dan berani mennaggung
ngjawab
resiko terhadap pekerjaan
dan keputusan yang diambil
Kinerja saat ini dalam hal Sangat
Mampu
Cukup
Tidak
Sangat
mamapu
mengambil mampu
mampu
mampu
tidak
keputusan
dalam
mampu
menyelsaikan
masalah
dengan
memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang
berlaku
Kinerja saat ini dalam hal Sangat
Loyal
Cukup
Tidak
Sangat
memiliki loyalitas terhadap
Loyal
loyal
loyal
tidak
organisasi untuk menjaga
loyal
keutuhan/integritas
organisasi

4

5

6

7

8

9
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