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ABSTRACT

Kurnia- 202C. T'he Effect of the Employee Perfttrmance Appraisal System and
Career Development toward the Employee Satisfaction at the Govenlntefi Affce
in Barru Regency, supervised by Mtthammad ldris and Asri.

This stttdy aims to determine and analyze (l) the elfect of the employee
perJormance appraisal system and career development toward the employee joh
satisfaction at the Governntent OfJice in Barru Regency partially snd
si.multaneously (2) the most dominant variable .tffects the employee performance
at the Barru District Governruent OlJice in Barru Regency

This stucly used a survey method and lmplemented at the Government
Affice in Barru Regency from November to December 2019. The population rn

this study were all employees at the Government Office in Banu Regency by 56
people. Sampling in this study used a saturated sampling technique (census) in
which all the population in this study were sampled. The sample ttsed in this study
were 56 people. Data analysis used mttltiple regression analysis.

The results show that (l) there is a positive and signiJicant ffict between
the employee perJbrmonce appraisal system and career development toward the
job satisfaction partially ond sintuitaneously on ernployee performance at the
Government Olfice bi Barrtt R.egency (2) career development is the rnost
dominant variable afJbcts the employee perfonnartce at the Governntent Olfice tn

Barru Regency.

KeJt+,ords: appraisal system, career development, and perJbrmance



ABSTRAK

Kurnia. 2A20. Pengaruh Sistem Penilaian Kinerja Pegawai dan

Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Pemerintahan

Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dibimbing oleh Muhammad Idris dan Asri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh

sistem penilaian kinerja pegawai dan pengembangan karir terhadap

kepuasan kerSa pegawai Kantor Pemerintahan Kecamatan Bamr Kabupaten

Bamr secala sendiri-sendiri (parsial) dan secara bersama-sama (simultan) (2)

variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor
Pemerintahan Kecamatan Bamt Kabupaten Bamr

Penelitian ini menggunakan metode survei. Dilaksanakan pada Kantor
Kecamatan Bamr Kabupaten Bamr. Waktu penelitian adalah bulan nopember

sampai Desember 2A19. Populasi dalam penelitian ini adalah selumh pegawai

Kantor Kecarnatan Bamr Kabupaten Baml, sebanyak 56 orang. Pengambilan

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yaitn

semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Sampel yang d:igunakan

dalaur penelitian ini adalah sebanyak 56 orang. Analisis data menggunakan

analisis re grcsi berganda {mult ip I e r e gr e s s i on on a ly s i s) .

Hasil penelitian rnemrnjukkari bahwa (i) terdapat pengaruh positif dan

signifikan antara sistem penilaian kinerja pegawai dan pengembangan karir
terhadap kepuasan kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja pegawar

pada Kantor Pemerintahan Kecamatan Bamr Kabupaten Bamr {2)
pengembangan karir merupakan variable yang paling dorninan berpengaruh

terhadap kjrlerja pegawai pada Pemerintahan Kantor Kecamatan Bamr Kabupaten
Bamr.

Katu kunci: sistem penilaian, pengembangan karir, dan kineria
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu pemerintah 

khususnya pada kantor pemerintah kecamatan Barru kabupaten Barru ditentukan oleh 

kualitas Sumber Daya Manusia-nya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset 

utama bagi organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif berbagai aktifitas dalam 

suatu organisasi. Manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar 

belakang pendidikan yang dibawa kedalam suatu lingkungan organisasi. Pikiran, 

perasaan dan keinginan manusia yang dapat mempengaruhi sikapnya terhadap 

pekerjaan. Manusia bukan seperti uang, mesin dan materiil yang sifatnya positif dan 

dapat diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Mengingat pentingnya SDM bagi organisasi, maka organisasi harus 

memperhatikan kepuasan pegawainya sehingga dapat menuju tercapainya tujuan 

organisasi. Kepuasan kerja pegawai akan sangat mempengaruhi sikap pegawai tersebut 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sikap ini akan menentukan dedikasi, 

loyalitas dan prestasi terhadap pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan pegawai antara lain : jenis 

pekerjaan, rekan kerja, tunjangan, perilaku yang adil, keamanan kerja, peluang 

menyumbang gagasan, gaji/upah, pengakuan kinerja dan kesempatan bertumbuh. 

Ketidakpuasan pegawai dapat terjadi apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan apa yang diperoleh dari organisasi. Ketidakpuasan pegawai dapat merugikan 

organisasi seperti meningkatnya kemangkiran pegawai, merosotnya kinerja pegawai, 
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aksi mogok kerja dan tindakan negatif lainnya yang akhirnya akan berpengaruh pada 

tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. 

Saat ini dalam memberikan penilaian kinerja sering terjadi ketidaksesuaian 

dikarenakan atasan memberikan penilaian kinerja yang tidak akurat dan tidak sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. Beberapa penilaian menjadi bias karena atasan 

cenderung memberikan penilaian dengan nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, atasan 

cenderung memberikan nilai rata-rata saja kepada bawahannya, atasan dalam menilai 

individu dipengaruhi oleh penilaian individu sebelumnya, dan atasan melakukan 

penilaian ditentukan oleh kejadian-kejadian menjelang penilaian bukan merupakan 

penjumlahan dan hasil kerja sepanjang periode penilaian. Penilaian kinerja yang tidak 

akurat seperti ini akan berlawanan dengan keinginan organisasi untuk selalu 

memperbaiki sistem dan pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih baik. 

Pengembangan karir adalah upaya formal yang dilakukan organisasi secara 

terus-menerus dalam upaya mempersiapkan pegawai yang memiliki kemampuan andal. 

Pengembangan karir merupakan salah satu aktivitas SDM yang penting, karena dengan 

melakukan pengembangan karir maka organisasi dapat mempertahankan pegawai yang 

handal dan bertanggung jawab. Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru 

belum menjadikan pengembangan karir sebagai suatu hal yang strategis dan serius. 

Organisasi dalam hal ini kantor pemerintahan kecamatan barru kabupaten barru lebih 

berorientasi kepada jangka pendek, kurang melakukan analisis terhadap peluang dan 

rencana bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang 

dibutuhkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara pegawai 

menginginkan perubahan dan tantangan barn dalam pekerjaannya. Tantangan ini 
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mencakup baik dari sisi besarnya tanggung jawab atau jenis pekerjaannya. Pegawai yang 

tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka sesuai kompetensi 

yang dimiliki pada akhirnya akan frustasi dan kinerjanya akan merosot jauh. Bagi 

pegawai kepastian karir merupakan hal yang sangat penting karena pegawai akan tahu 

posisi tertinggi yang akan mereka capai, sehingga pegawai akan termotivasi dan terus 

berusaha meningkatkan kemampuan serta loyalitas terhadap organisasi. 

Sistem karir yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpuasan pekerjaan. Tidak 

adanya penghargaan atas pengalaman dan keahlian dapat menimbulkan sikap apatis 

dalam bekerja serta tidak memberikan harapan yang lebih baik dimasa depan. Pelatihan 

termasuk bagian dari pengembangan pegawai sebagai salah satu unsur untuk mencapai 

kemampuan dan prestasi kerja. Pelatihan merupakan usaha untuk menghilangkan 

terjadinya kesenjangan antara unsurLunsur yang dimiliki seorang pegawai dengan 

unsur-unsur yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan 

kemampuan kerja pegawai dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan. 

Promosi pegawai di Kantor Pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru 

terdiri atas promosi jabatan dan promosi kenaikan grade. Yang dimaksud dengan 

promosi jabatan adalah promosi untuk mengisi jabatan yang kosong karena ditinggalkan 

oleh pejabat sebelumnya atau untuk mengisi jabatan yang barn dibuka (jabatan yang 

mana sebelumnya belum pernah ada di organisasi), sementara promosi kenaikan grade 

adalah promosi bagi setiap pegawai untuk dapat naik ke grade berikutnya (bisa hanya 

satu grade atau langsung melompati lebih dari dua grade, tergantung kepada hasil 

penilaian kinerja pegawai tersebut). Dalam kebijakan program penilaian kinerja, 

pegawai yang memperoleh ranking terbaik (mendapat nilai A dan B) yang akan 
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mendapat kesempatan untuk dipromosikan naik grade. Namun meskipun pegawai 

mendapatkan nilai A dan B pada penilaian kinerjanya, pada kenyataannya mereka tidak 

otomatis naik grade. 

Penilaian kinerja yang bias dan tidak akurat, pengembangan karir yang tidak 

direncanakan dengan serius, pelatihan pegawai yang tidak merata, serta promosi yang 

tidak dirancang dengan baik akan menimbulkan fenomena yang merugikan dan dapat 

menghancurkan tujuan organisasi, diantaranya kelambanan kerja, kejenuhan dalam 

bekerja, penurunan efisiensi kerja, kecemburuan sosial, penurunan semangat kerja, 

penurunan produktivitas kerja, senoritas (pegawai yang bekerja lebih lama di organisasi 

memanfaatkan kekuasaan yang diperolehnya untuk memperlakukan orang lain sehingga 

berpotensi mengakibatkan perasaan-perasaan negatif dalam din korban, seperti tertekan, 

merasa tidak berharga, marah, dendam, yang bisa berujung pada semangat kerja yang 

rendah, produktivitas yang menurun bahkan keluar dari pekerjaan), yang akhirnya 

menimbulkan ketidakpuasan kerja pada pegawai. 

Dan fenomena dan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul 

"Pengaruh Sistem penilaian kinerja Pegawai dan Pengembangan Karir Terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Pemerintahan Kecamatan Barru kabupaten 

Barru". 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka permasalahan dalam penelitianini: 

1. Apakah sistem penilaian kinerja pegawai dan pengembangan karir berpengaruh 

secara parsial terhadap kepuasan kerja pegawai Kantor pemerintah Kecamatan 

Barru kabupaten Barru? 
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2. Apakah sistem penilaian kinerja pegawai dan pengembangan karir berpengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan kerja pegawai Kantor pemerintah Kecamatan 

Barru kabupaten Barru? 

3. Dari variabel sistem penilaian kinerja pegawai dan pengembangan karir manakah 

yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai Kantor 

pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem penilaian kinerja pegawai dan 

pengembangan karir secara parsial terhadap kepuasan kerja pegawai 

Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sistem penilaian kinerja pegawai dan 

pengembangan karir secara simultan terhadap kepuasan kerja pegawai 

Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

3. Untuk menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pegawai Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten 

Barru. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberi kontribusi positif 

terhadap pengembangan akademis sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan objek kajian ini. Secara spesifik penelitian ini 

berguna untuk : 

1. Memberikan kontribusi secara teoritis, yaitu memperkaya bukti 
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pernyataan pengaruh Sistem penilaian kinerja pegawai dan 

Pengembangan karir terhadap kepuasan kerja pegawai Kantor pemerintah 

Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

2. Memberi manfaat bagi penulis selaku seorang aparatur sipil negara dari 

aspek akademis sehingga dapat berbagi pengalaman kepada seluruh 

instansi atau Pemerintah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Ekasari (2010) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh 

pengembangan karir dan penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja 

pegawai pada PT. Pertamina (Persero) Region I Medan". Populasi 

penelitian berjumlah 206 pegawai. Metode penelitian menggunakan 

kuesioner dan model analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengembangan karir dan penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja 

pegawai. Kemudian pengembangan pegawai dan produktivitas kerja 

berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja pegawai pada PT. 

Pertamina. 

2. Ekayadi (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh motivasi dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja pegawai pada PT. 

Rimbajatiraya Citrakarya di Jakarta". Populasi penelitian adalah sebanyak 

109 pegawai. Metode penelitian menggunakan kuesioner dan model 

analisis yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas dan regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan 

pengembangan karir secara bersama berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai, sedangkan secara parsial hanya variabel pengembangan karir 

yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. 
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2.2. Pelaksanaan Program Penilaian Kinerja 

2.2.1. Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pegawai sangat diperlukan demi kemajuan perusahaan di 

masa yang akan datang baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pegawai 

yang bersangkutan. Mathis dan Jackson (2014:382) mendefinisikan bahwa 

Penilaian Kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik pegawai melakukan 

pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pegawai. Penilaian kinerja juga 

disebut pemeringkatan pegawai, evaluasi pegawai, tinjauan kinerja, evaluasi 

kinerja dan penilaian hasil. 

Penilaian kinerja mengacu pada sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan 

demikian penilaian kinerja adalah merupakan penilaian hasil kerja pegawai dalam 

lingkup tanggung jawabnya. Penilaian kinerja pegawai dapat diartikan sebagai 

sebuah mekanisme yang baik untuk mengendalikan pegawai. Penilaian kinerja 

pegawai yang dilakukan dengan benar, akan menguntungkan perusahaan karena 

adanya kepastian bahwa upaya-upaya individu memberikan kontribusi kepada 

fokus strategi perusahaan (Rivai, 2011:309-310). 

2.2.2. Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Noe (2012:251) ada tiga tujuan organisasi dalam melaksanakan 

penilaian kinerja, antara lain: 
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1). Tujuan Strategis 

Tujuan strategis berarti penilaian kinerja membantu organisasi dalam 

mencapai tujuan bisnis. Hal ini hanya dapat terjadi jika ada kaitan antara 

perilaku yang ditampilkan pegawai dengan tujuan perusahaan. Proses 

penilaian kinerja dimulai dari mendefinisikan hal-hal apa saja yang 

diharapkan oleh perusahaan dari masing-masing pegawai. Proses ini 

mengukur kinerja masing-masing pegawai untuk mengidentifikasi sampai 

sejauh mana harapan perusahaan itu telah tercapai dan harapan mana yang 

belum terpenuhi. Hal ini memungkinkan perusahaan mengambil langkah-

langkah perbaikan seperti pelatihan, pemberian pengembangan karir atau 

tindakan disiplin. Proses penilaian kinerja hanya akan mencapai tujuan 

strategis dari perusahaan hanya apabila pengukuran yang dilakukan 

berhubungan dengan tujuan organisasi dan apabila tujuan dan umpan balik 

dari hasil penilaian kinerja dikomunikasikan kepada masing-masing 

pegawai. 

2). Tujuan Adminsitrasi 

Tujuan adminsitrasi dari proses penilaian kinerja termasuk kedalam 

bagaimana cara perusahaan dalam menggunakan sistem tersebut dapat 

menyediakan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan sehari-

hari tentang upah/ gaji, manfaat (benefit) dan program penghargaan lainnya. 

Proses penilaian kinerja dapat juga mendukung perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan pensiun pegawai, 

pemberhentian pegawai ataupun dalam proses seleksi pegawai. Karena 
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proses penilaian kinerja mendukung proses administrasi ini, maka penilaian 

kinerja dapat memiliki dampak yang tinggi terhadap masa depan pegawai 

didalam perusahaan tersebut. Disisi lain para manager hams siap dengan 

kondisi-kondisi dimana mereka tidak nyaman dalam melakukan penilaian 

kinerja apalagi pada saat-saat seperti hasil dari penilaian kinerja bersifat 

negatif, peningkatan upah/gaji yang mengecewakan, dan sebagainya. 

3). Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan dari penilaian kinerja berarti penilaian kinerja 

dijadikan dasar untuk menentukan jenis-jenis pengembangan (pengetahuan 

dan keterampilan) yang dibutuhkan oleh masing-masing pegawai. Hal ini 

dapat disampaikan manajer dalam sesi umpan balik kepada pegawai. Hal ini 

juga dilakukan kepada pegawai yang memenuhi target dari perusahaan 

karena pegawai akan merasa lebih dihargai apabila hasil yang mereka dapat 

diberikan umpan balik. 

Penilaian kinerja yang efektif membuat pegawai menyadari kekuatan dan 

kelemahannya dan wilayah-wilayah yang harus mereka kembangkan lagi. 

Meskipun pembicaraan mengenai kelemahan pegawai seperti tidak nyaman, 

namun hal itu perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan pengembangan dari 

penilaian kinerja. 

2.2.3. Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Simanjuntak (2015:109) manfaat penilaian kinerja, yaitu : 

1) Peningkatan Kinerja. 

Terutama bila hasil penilaian kinerja seseorang rendah atau dibawah standar 
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yang telah ditetapkan, maka orang yang bersangkutan dan atasan akan segera 

membuat segala upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut, misalnya dengan 

bekerja lebih keras dan tekun lagi. 

2) Pengembangan SDM. 

Penilaian kinerja sekaligus mengidentifikasi kelemahan setiap individu serta 

potensi yang dimilikinya. Dengan demikian Manajemen dan individu dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan dan potensi individu yang 

bersangkutan, serta mengatasi dan mengkompensasi kelemahan-

kelemahannya melalui program pelatihan. Manajemen dan individu dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, baik untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi, maupun dalam rangka 

mengembangkan karir mereka masing-masing. 

3) Pemberian Kompensasi. 

Melalui penilaian kinerja individu, dapat diketahui siapa yang memberikan 

kontribusi besar dan siapa yang memberikan kontribusi kecil dalam 

pemcapaian hasil akhir organisasi atau perusahaan. Pemberian inibalan atau 

kompensasi yang adil haruslah didasarkan kepada kinerja atau kontribusi 

setiap orang kepada perusahaan. Pegawai yang menampilkan penilaian kinerja 

yang tinggi patut diberi kompensasi, antara lain pemberian penghargaan, 

pemberian bonus dan atau percepatan kenaikan pangkat dan atau gaji. 

4) Program peningkatan produktivitas. 

Dengan mengetahui kinerja masing-masing individu, kekuatan dan kelemahan 

masing-masing serta potensi yang mereka miliki, manajemen dapat menyusun 
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program peningkatan produktivitas perusahaan. 

5) Program kepegawaian. 

Hasil penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menyusun program-program 

kepegawaian, termasuk promosi, rotasi dan mutasi, serta perencanaan karir 

pegawai. 

6) Menghindari perlakukan diskriminasi. 

Penilaian kinerja dapat menghindari perlakuan diskriminasi dan kolusi, karena 

setiap tindakan pegawai akan didasarkan kepada obyektif, yaitu hasil penilaian 

kinerja. 

2.2.4. Proses Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan 

dan bukan merupakan produk akhir atau produk sesaat (Handoko, 2011). 

Penilaian kinerja tidak dapat berdiri sendiri sehingga dalam pelaksanaannya 

penilaian kinerja juga terkait dengan kegiatan lainnya, yaitu: 

1). Job Analysis atau analisis pekerjaan. 

Proses penilaian kinerja berdasarkan pada analisis pekerjaan atau analisis 

jabatan. Tahap ini merupakan tahap mendasar dalam penilaian kinerja 

karena analisis jabatan sangat dibutuhkan didalam proses pelaksanaan 

penilaian kinerja untuk mengetahui hal-hal seperti: jenis-jenis pekerjaan, 

tanggung jawab yang dimiliki, kondisi kerja, kegiatan yang hams dilakukan. 

2). Performance standards atau standar kerja. 

Standar kerja berguna untuk mengetahui apakah pekerjaan seorang 

pegawaisudah lebih baik atau dibawah standar yang ditetapkan. Standar kerja 
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berdasarkanatas informasi-informasi yang diperoleh dari Job Analysis atau 

analisis pekerjaan. Standar yang ditetapkan harus memenuhi beberapa syarat 

sebagai berikut: 

a) Standar hams tertulis dengan jelas dan spesifik sehingga setiap orang bias 

membaca standar kerja yang ditetapkan untuk pekerjaan tertentu 

sehingga tidak mudah menimbulkan bisa dan salah persepsi. 

b) Standar yang ditetapkan hams realistis dan dapat dicapai. 

c) Standar yang digunakan bisa menjawab pertanyaan : what (tentang apa yang 

dikerjakan), how (bagaimana metode menyelesaikan pekerjaan), how much 

(berapa banyak yang hams dihasilkan), dan when (kapan pekerjaan hams 

dihasilkan). 

3). Performance appraisal system atau metode penilaian kinerja. Ada empat jenis 

metode penilaian kinerja : 

1. Behaviour appraisal system (Penilaian kinerja berdasarkan perilaku yang 

dinilai). 

2. Personnel/performer appraisal system (Penilaian kinerja berdasarkan 

ciri/sifat individu). 

3. Result-oriented appraisal system (Penilaian kinerja berdasarkan hasil 

kerja) 

4. Contingency appraisal system (Penilaian kinerja berdasarkan atas 

kombinasi berapa komponen: ciri, sifat, perilaku dan hasil kerja). 
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2.2.5. Metode Penilaian Kinerja 

Menurut Noe (2012:255) juga Mathis dan Jackson dan Jackson 

(2014:392,) metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh perusahaan 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Metode Komparatif 

Dalam metode ini Manajer membandingkan tingkat kinerja salah satu 

pegawaiterhadap yang lain. Metode ini menggunakan bentuk ranking 

(kategori paling baik, rata-rata dan kategori buruk). Teknik penilaian yang 

digunakan adalah: Penentuan Peringkat (simple rating), Distribusi Paksa 

(forced distribution) dan paired comparison method. 

2. Attribute 

Metode ini terdiri clan beberapa pernyataan sikap dimana tiap pernyataan 

sikap berisi skala (nilai) sehingga disebut juga dengan Metode Skala Penilaian 

Grafis (Graphic Rating Scala). Metode ini memungkinkan penilai untuk 

menandai kinerja pegawai pada rangkaian kesatuan. Ada dua jenis skala 

penilaian grafis: 

a) Memberikan daftar kriteria pekerjaan seperti kuantitas kerja, kualitas kerja, 

kehadiran dan lain-lain. 

b) Menilai aspek-aspek perilaku seperti : pengambilan keputusan, 

pengembangan pegawai dan lain-lain. 

3. Pendekatan Penilaian Perilaku (Behaviorial) 

Metode bare yang dibangun berdasarkan pendekatan critical incident 

adalah BARS (Behaviorial Anchored Rating Scale). BARS memiliki 
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kencenderungan untuk mendefinisikan dimensi-dimensi kinerja secara 

spesifik, menggunakan pernyataan dan perilaku-perilaku yang 

menggambarkan tingkatan kinerja yang berbeda. 

4. Result 

Pengukuran kinerja dapat berfokus pada tujuan, pengukuran hasil dari suatu 

pekerjaan. Hasil yang dimaksud dapat berupa penjualan, biaya atau 

produktivitas. Ada dua metode yang terkenal untuk mengukur kinerja, yaitu: 

a Pengukuran produktivitas 

Merupakan suatu pengukuran yang penting karena produktivitas 

mengukur sumber daya yang minimal terhadap peningkatan 

keuntungan perusahaan. 

b Manajemen berdasarkan Tujuan (Management by Objectives-MBO) 

Adalah metode yang menentukan tujuan kinerja yang telah disepakati 

oleh pegawai dan manajernya untuk dicapai dalam jangka waktu 

tertentu. Tujuan kinerja tersebut menjadi standar pengukuran terhadap 

kinerja pegawai. 

Proses MBO paling berguna untuk personal dan pegawai manajerial yang 

mempunyai fleksibilitas dan kendali yang cukup besai atas pekerjaan 

mereka. MBO seringkali gagal jika dipaksakan pada sistem manajemen 

yang kaku dan otokratis, karena tekanan dan hukuman yang diberikan 

akibat tidak dapat memenuhi tujuan akan menghilangkan sifat partisipatif 

dan pengembangan yang justru ingin ditunjukkan oleh MBO. Metode 

MBO memiliki 3 (tiga) asumsi pokok, antara lain: 
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a. Tujuan kinerja harus terukur, spesifik, dan objective. 

Tujuan kinerja harus mampu mendefinisikan hasil-hasil dan 

mengacu pada tindakan yang hams diambil atau pekerjaan yang 

hams diselesaikan. 

b. Atasan dan bawahan berkerjasama untuk menyusun suatu tujuan. 

Seorang pegawai yang terlibat dalam perencanaan dan penentuan 

tujuan serta penentuan ukuran kinerja cenderung menunjukkan tingkat 

komitmen dan kinerja yang lebih tinggi. 

c. Umpan balik Atasan 

Atasan memberikan umpan balik kepada bawahan berdasarkan 

pencapaian 

kinerja bawahan pada waktu-waktu tertentu sepanjang periode 

pencapaian tujuan. 

2.2.6. Prosedur dan Tahapan Penilaian Kinerja 

Pada dasarnya setiap perusahaan atau organisasi mempunyai prosedur 

penilaian kinerja yang berbeda. Menurut Soeprihanto (2011:32) secara garis besar 

prosedur penilaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut : 

1) Bagian personalia mengirimkan Formulir Penilaian Kinerja kepada setiap 

pejabat yang memiliki bawahan dalam lingkungan pengawasan atau 

bimbingannya, disertai pedoman dalam memberikan nilainya. 

2) Pejabat Penilai melaksanakan penilaian kinerja atas hasil kerja para pegawai. 

Penilaian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya 6 (enam) bulan atau 1 

(satu) tahun sekali. 
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3) Setelah menilai dan mengisi Formulir Penilaian Kinerja, maka formulir 

tersebut diberikan kepada pegawai yang dinilai untuk dipelajari dan 

ditandatangani sebagai tanda menyetujui penilaian tersebut. 

4) Apabila pegawai yang dinilai keberatan atas penilaiannya, maka dia dapat 

mengajukan keberatan disertai dengan alasan yang tepat. Keberatan tersebut 

diajukan kepada atasan pejabat penilai melalui hirarki jabatan dalam jangka 

waktu tertentu sejak tanggal diterimanya Formulir Penilaian Kinerja tersebut. 

5) Pada tahap yang sama, pegawai yang dinilai wajib mengembalikan Formulir 

Penilaian Kinerja kepada pejabat penilai selambat-lambatnya dalam batas 

waktu tertentu sejak tanggal diterimanya Formulir Penilaian Kinerja tersebut. 

6) Apabila setelah pegawai yang dinilai mempelajari dan menyetujui penilaian, 

maka pejabat penilai menyampaikan Formulir Penilaian Kinerja tersebut 

kepada atasan pejabat penilai tanpa catatan atau perbaikan-perbaikan. 

7) Tetapi apabila setelah pegawai yang dinilai keberatan, maka pejabat penilai 

menyerahkan daftar penilaian kinerja tersebut kepada atasan pejabat penilai 

dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diberikan 

oleh pegawai yang dinilai. 

8) Selanjutnya atasan pejabat penilai memeriksa dengan cermat Formulir 

Penilaian Kinerja yang telah disampaikan kepadanya. 

9) Apabila atasan pejabat penilai memperolehimetidapatkan alasan-alasan yang 

logis dan cukup kuat, maka atasan pejabat penilai dapat melakukan 

perubahanperubahan nilai yang telah dibuat oleh pejabat penilai. 

10) Formulir Penilaian Kinerja berlaku dari sejak setelah ada tanda tangan pejabat 
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penilai, pegawai yang dinilai dan dari atasan pejabat penilai. Tanda tangan 

pejabat penilai menunjukkan keputusan yang terakhir dan tidak dapat dirubah 

lagi. 

11) Tetapi apabila ternyata bagian personalia melihat adanya kejanggalan/keanehan 

dalam Formulir Penilaian Kinerja pegawai tersebut, maka pegawai wajib 

menelaah dan meneliti kembali untuk memperoleh kebenaran dan 

keobjektifan Formulir Penilaian Kinerja tersebut. 

Berkaitan dengan Prosedur Penilaian Kinerja, maka menurut Dessler 

(2011) ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penilaian kinerja, antara lain: 

1. Mendefinisikan jabatan, yaitu memastikan bahwa penilai dan yang dinilai 

sepakat tentang tugas-tugasnya dan standar jabatan. 

2. Menilai kinerja, yaitu membandingkan antara kinerja aktual dengan standar-

standar yang telah ditetapkan. 

3. Sesi umpan balik, yaitu membahas kinerja dan kemajuan bawahan serta 

membuat rencana pengembangan. 

2.2.7. Penilaian Kinerja yang efektif 

Menurut Mathis dan Jackson (2014:407) agar penilaian kinerja dapat 

berjalan dengan efektif maka hams memperhatikan hal-hal berikut : 

a) Konsisten dengan misi strategis sebuah organisasi 

b) Bermanfaat sebagai alat pengembangan. 

c) Berguna sebagai alat admninistratif 

d) Sesuai dengan hukum dan berkaitan dengan pekerjaan. 

e) Dipandang adil secara umum oleh pegawai. 
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f) Efektif dalam mendokumentasikan kinerja pegawai. 

2.2.8. Pengukuran Penilaian Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau 

kegagalan yang meliputi penetapan indikator kinerja dan penentuan hasil 

capaian indikator kinerja. Neal dalam Mangkunegara (2011) menjelaskan 

aspek-aspek kinerja yang dapat diukur, antara lain: 

1. Akurasi (Pemenuhan standar akurasi) 

2. Prestasi (menyelesaikan tanggung jawab dan tugas) 

3. Administrasi (Menunjukkan efektivitas administratif) 

4. Analitis (Analatis secara efektif) 

5. Komunikasi (Berkomunikasi dengan pihak lain) 

6. Kompetensi (Menunjukkan kemampuan dan kualitas) 

7. Kerjasama (Bekerjasama dengan orang lain). 

8. Kreativitas (Menunjukkan daya imaginasi dan daya kreatif) 

9. Pengambilan keputusan dan pemberian solusi 

10. Pendelegasian (Menunjukkan orang yang diberi kuasa untuk berbicara atau 

bertindak bagi orang lain) 

11. Dapat diandalkan (Menunjukkan sifat yang dapat dipercaya) 

12. Improvisasi (peningkatan kualitas atau kondisi yang lebh baik) 

13. Inisiatif (Mengemukakan gagasan, metode dan pendekatan baru) 

14. Inovasi (Pengenalan metode dan prosedur baru) 

15. Keahlian Interpersonal (Hubungan manusiawi) 
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2.3. Pengembangan Karir 

2.3.1. Pengertian Pengembangan karir 

Karir seseorang dalam suatu organisasi banyak ditentukan oleh bagaimana 

kebijakan dan komitmen organisasi tersebut terhadap pegawainya. Mondy 

(2013:243) menyatakan bahwa pengembangan karir adalah pendekatan formal 

yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasi dan 

pengalaman yang tepat tersedia jika dibutuhkan. Pengembangan karir formal 

berperan penting untuk memelihara angkatan kerja yang termotivasi dan 

berkomitmen. Perencanaan dan pengembangan karir menguntungkan individu 

maupun organisasi dan dengan demikian harus dipertimbangkan secara berhati-

hati oleh keduanya. 

Nawawi (2013) mengartikan pengembangan karir dalam 3 (tiga) hal 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan karir adalah suatu rangkaian (urutan) posisi atau jabatan yang 

ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Pengertian ini 

menempatkan posisi/jabatan seseorang dilingkungan suatu 

organisasi/perusahaan sebagai bagian dan posisi/jabatan yang ditempatinya 

selama masa kehidupannya sebagai pekerja. Sejak awal memasuki suatu 

organisasi sampai berhenti baik karena pension maupun karena 

berhenti/diberhentikan maupun karena meninggal dunia. Oleh karena 

pengertian ini dilihat dari segi posisi/jabatan yang berada diluar diri seorang 

pekerja makan disebut pengertian objektif. 
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2. Pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai, sikap, motivasi yang terjadi 

pada seseorang karena dengan penambahan/peningkatan usianya akan menjadi 

semakin matang. Pengertian ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan 

karir adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi karena pertambahan 

usia. Oleh karena perubahan ini berkenaan sebagai proses mental yang berada 

didalam diri seseorang maka disebut juga pengertian subjektif. 

3. Pengembangan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal dan 

berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan 

kemampuan seorang pekerja. 

2.3.2. Tujuan Pengembangan Karir 

Salah satu strategi yang hams diimplementasikan oleh perusahaan adalah 

membuat perencanaan dan pengembangan karir bagi seluruh pegawai selama 

mereka bekerja di perusahaan. Dessler (2011:296) menjelaskan bahwa 

perencanaan dan pengembangan karir adalah suatu penekanan pada pemberian 

bantuan dan kesempatan bagi para pegawai yang memungkinkan mereka untuk 

menyusun tujuan karir yang realistik, dan menyadari tujuan tersebut, bahwa 

perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu para pegawainya menyadari 

kemampuannya, dan sebagian lagi karena pegawai percaya bahwa dengan 

mengintegrasikan "karier" individual dengan "karier" perusahaan, maka 

keduanya akan memperoleh keuntungan. Bagi pegawai, keuntungan yang jelas 

adalah kepuasan, pengembangan pribadi dan kehidupan kerja yang berkualitas. 

Bagi perusahaan hal itu dapat meningkatkan level produktifitas, kreativitas, dan 

efektivitas jangka panjang karena perusahaan akan diperkuat kader-kader yang 
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terdiri dari pegawai yang sangat merasa terikat yang dilatih dan dikembangkan 

secara seksama untuk melaksanakan pekerjaan. 

Menurut Mondy (2013:136) program perencanaan dan pengembangan 

karir diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Pengembangan yang lebih efektif terhadap tenaga berbakat yang tersedia.  

2. Kesempatan pegawai mengidentifikasi jalur karir yang barn dan berbeda. 

Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien didalam dan 

diantara divisi/lokasi geografis dalam organisasi. 

3. Peningkatan kinerja melalui on the job training yang diberikan oleh 

perpindahan karir vertikal dan horizontal. 

4. Meningkatkan loyalitas dan motivasi pegawai yang dapat menyebabkan 

berkurangnya perputaran pegawai. 

5. Suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk 

mengidentifikasi jalur karir tertentu. 

2.3.3. Manfaat Pengembangan Karir 

Menurut Siagian (2012), diantara sekian banyak manfaat yang dapat 

dipetik oleh organisasi dalam pengembangan karir, lima manfaat yang paling 

sering mendapat sorotan utama adalah : 

1. Pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa diantara para 

pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan dan dengan 

demikian suplai internal lebih dapat terjamin. 

2. Perhatian yang lebih besar dan bagian kepegawaian terhadap pengembangan 

karir para anggota organisasi menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan 
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komitmen organisasional yang lebih besar dikalangan pegawai. 

3. Telah umum dimakiumi bahwa dalam diri setiap orang masih terdapat 

reservoir kemampuan yang perlu dikembangkan agar berubah sifatnya dan 

potensi menjadi kekuatan nyata. 

4. Pengembangan karir mendorong para pekerja untuk bertumbuh dan 

berkembang tidak hanya secara mental intelektual, akan tetapi juga dalam 

anti profesional. 

5. Pengembangan karier mencegah terjadinya penumpukan tenaga-tenaga yang 

terhalang pengembangan kariernya hanya karena atasa langsung mereka, 

sadar atau tidak, menghalanginya, padahal ada diantara para pekerja tersebut 

yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk dikembangkan. 

2.3.4. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Pengembangan Karir 

Faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan karir seperti dikutip 

oleh Saksono (2013) mengemukakan bahwa pengembangan karir dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Uraian kerja: luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). 

b. Spesifikasi kerja: keterampilan dalam suatu bidang tertentu dengan 

gagasangagasan yang muncul dan tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikannya. 

c. Promosi: pegawai yang dapat dipromosikan dalam pengembangan 

bakatbakat internal pegawai untuk memenuhi posisi yang terbuka karena 

prestasi, ada pegawai yang pensiun, mutasi dan lain-lain. 
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d. Sosialisasi: kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau masyarakat 

sebagai pelayanan publik, hubungan sesama pegawai dan hubungan dengan 

atasan yang baik. 

e. Kesesuaian antara pangkat dengan jabatan: organisasi hams secara teliti 

menentukan beban pekerjaan, persyaratan jabatan dan pengelompokan 

pekerjaan dasar (natural cluster) yang hams disesuaikan dalam 

pengembangan karir. 

f. Komunikasi: pegawai bisa secara terbuka dalam menyelesaikan persoalan 

yang timbul baik secara aktual dan intelektual. 

Faktor-faktor yang terkait dengan karir menurut Davis dan Werther dalam 

Mangkuprawira (2012) adalah: 

a. Keadilan dalam karir. Para pegawai menghendaki keadilan dalam system 

promosi dengan kesempatan sama untuk peningkatan karir.  

b. Perhatian dengan penyelia. Para pegawai menginginkan pola penyelia 

mereka memainkan peran secara aktif dalam pengembangan karir dan 

menyediakan umpan balik dengan teratur tentang kinerja.  

c. Kesadaran tentang penempatan. Para pegawai menghendaki pengetahuan 

tentang kesempatan untuk peningkatan karier. 

d. Minat pekerja. Para pegawai membutuhkan sejumlah informasi berbeda 

dan pada kenyataannya memiliki derajat minat yang berbeda dalam 

peningkatan karir yang tergantung pada beragam faktor 

e. Kepuasan karier. Para pegawai tergantung pada usia dan kedudukan 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. 
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Moekijat (2011) menyebutkan faktor-faktoi yang menyebabkan pihak 

organisasi/perusahaan menjalankan perencanaan dan pengembangan karier, 

yaitu: 

1. Keinginan untuk mengembangkan dan mempromosikan pegawainya. 

2. Kekurangan orang yang cakap yang dapat dipromosikan 

3. Keinginan untuk membantu perencanaan karier perseorangan. 

4. Pernyataan minat pegawai yang besar. 

5. Keinginan untuk meningkatkan produktivitas. 

6. Tanggung jawab program tindakan yang menguatkan. 

7. Perhatian terhadap pemindahan tenaga kerj a. 

8. Minat pribadi dari atasnya. 

2.3.5. Proses Pengembangan Karir 

Mangkuprawira (2012) menyatakan bahwa komponen utama dari karir 

terdir dari: 

1. Alur karir, adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir 

seseorang. 

2. Tujuan karir, adalah pernyataan tentang posisi masa depan dimana seseorang 

berupaya mencapainya sebagai bagian dan karir hidupnya. Tujuan ini 

menunjukkan kedudukan seseorang sepanjang karir pekerjaannya. 

3. Perencanaan karir, merupakan proses dimana seseorang menyeleksi tujuan 

karir dan anus karir untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Pengembangan karir meliputi perbaikan-perbaikan personal yang dilakukan 

untuk mencapai rencana dan tujuan karir. 
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Memahami pengembangan karir dalam sebuah organisasi membutuhkan 

dua proses, yaitu bagaimana masing-masing individu merencanakan dan 

menetapkan tujuan-tujuan karirnya (perencanaan karir) dan bagaimana organisasi 

merancang dan menetapkan program-program pengembangan karir/manajemen 

karir. 

Terdapat tanggung jawab yang berbeda antara pegawai dan organisasi 

dalam mengelola karir, seperti yang digambarkan diatas. Pada Gambar 2.1 dapat 

dikatakan bahwa perencanaan karir merupakan proses untuk : 

1. Menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, 

kendala-kendala, pilihan-pilihan dan konsekuensi-konsekuensi. 

2. Mengidentifikasi tujuan-tujitan yang berkaitan dengan karir. 

3. Penyusunan program kerja, pendidikan dan yang berhubungan dengan 

pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan 

arah, waktu dan langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir. 

Sementara Manajemen karir merupakan proses berkelanjutan dalam 

penyiapan, penerapan, pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh 

individu seiring dengan sistem karir organisasi. 

2.3.6. Perencanaan Karir 

Perencanaan karir (career planning) adalah suatu proses dimana individu 

dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai 

tujuantujuan karimya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-

tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencna untuk 

mecapai tujuan tersebut. 
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Menurut Mondy (2013:243) melalui perencanaan karir, setiap individu 

mengevalnasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan 

karir altematif, meyusun tujuan karir dan merencanakan aktivitas-aktivitas 

pengembangan praktis. Fokus utama dalam perencanaan karir haruslah sesuai 

antara tujuan pribadi dan kesempatan-kesempatan yang secara realistis tersedia. 

Pada dasarnya perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama, yaitu : 

perencanaan karir individual (individual career planning) dan perencanaan karir 

organisasional (organizational career planning). Perencanaan karir individual 

dan organisasional tidaklah dapat dipisahkan dan berdisi sendiri. Organisasi 

perlu membantu pegawai dalam perencanaan karir sehingga keduanya dapat 

saling memenuhi kebutuhan. 

Menurut Simamora (2011:519), individu merencanakan karir guna 

meningkatkan status dan kompensasi, memastikan keselamatan pekerjaan dan 

mempertahankan kemampuan pasaran dalam pasar tenaga kerja yang berubah. 

Disisi lain, organisasi mendorong manajemen karir individu karena ingin : 

1. Mengembangkan dan mempromosikan pegawai dari dalam perusahaan. 

2. Mengurangi kekurangan tenaga berbakat yang dapat dipromosikan. 

3. Menyatakan minat pegawai. 

4. Meningkatkan produktivitas. 

5. Mengurangi turn-over pegawai 

6. Memungkinkan manajer untuk menyatakan minat pribadi terhadap 

bawahannya. 

7. Menciptakan citra rekrutmen yang positif. 
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2.3.7. Manajemen Karir 

Manajemen karir lebih ditekankan pada kepentingan organisasi, yaitu : 

rekrutmen, seleksi penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pusat 

penilaian, keahlian, perencanaan suksesi dan penempatan diluar. Perencanaan 

karir (career management) adalah suatu proses dimana organisasi memilih, 

menilai, menugaskan dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan 

suatu kumpulan orangorang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dimasa yang akan datang (Simamora, 2011:504). 

Menurut Soetjipto, dkk (2012:276) program manajemen karir meliputi 

konseling pegawai, melacak pekerjaan, keahlian, pengalaman relevan lainnya 

dari pegawai, menawarkan workshop dalam perencanaan karir dan kehidupan, 

menekankan penilaian kinerja yang bersifat pengembangan dan mengadakan 

pusat penilaian. 

Efektivitas manajemen karir tergantung pada kesadaran manajer untuk 

mengakui peran penting perencanaan dan pengembangan karir dalam upaya 

memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. Jika manajer dan departemen 

SDM memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan jangkan 

panjang organisasi, maka kesempatan karir dan peluang untuk program 

pelatihan dan pengembangan akan terbuka dengan lebar. 

2.4. Kepuasan Kerja Pegawai 

2.4.1. Pengertian Kepuasan Kerja Pegawai 

Menurut Robbins (2013) kepuasan dalam bekerja atau kepuasan kerja 

yang merupakan sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya dapat 
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terjadi pada semua tingkatan dalam suatu organisasi, misalnya ditingkat 

manajer terendah (lower - manager) hingga ketingkat pegawai. "kepuasan kerja 

(job satisfaction) adalah sikap umum individu terhadap pekerjaannya. 

Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positi f 

terhadap pekerjaannya, seseorang yang tidak puss dengan pekerjaannya 

mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan tertentu". 

Menurut Rivai (2011) kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu 

yang bersifat individual. Setiap individual memilki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin 

tingggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan 

individu, maka makin tinggi pula kepuasannya terhadap keinginan tersebut. 

Luthans (2014:252) menyatakan bahwa kepuasan kerja didefmisikan 

sebagai keadaan emosi yang menyenangkan atau positif yang berasal dan 

penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Sejumlah faktor 

mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa faktor utamanya adalah pekerjaan itu 

sendiri, gaji, promosi, pengawasan, kelompok kerja, dan kondisi kerja.  

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja  

Robbins (2013:111) mengemukakan bahwa faktor-faktor penting yang 

mendorong kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

a) Pekerjaaan yang secara mental menantang (Mentally Challenging Work).  

Pegawai cenderung menyenangi pekerjaan yang memberikan peluang yang 

sesuai dengan kondisi keterampilan dan kemampuannya. Pekerjaan dengan 

tantangan kecil menimbulkan kebosanan. 
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b) Imbalan yang pantas (Equitable Rewards). 

Kepuasan kerja akan terwujud apabila penggajian dirasakan adil, 

sesuai kebutuhan pekerjaan, tingkat keterampilan individu dan standar 

penggajian umum. 

Kondisi lingkungan kerja yang mendukung (Supportive Working Condition). 

Lingkungan kerja pegawai diperhatikan kenyamanannya seperti suhu udara dan 

penerangan yang baik, serta fasilitas kerja yang mendukung. 

c) Dukungan rekan kerja (Supportive Colleagues). 

Disamping memperoleh uang, prestasi dan materi, sebagian besar orang 

bekerja juga untuk kebutuhan interaksi sosial. 

d) Kesesuaian antara kepribadian dengan pekerjaan (The Personality-Job 

Fit). 

Orang dengan karakter kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilihnya 

akan lebih menyukai karena menemukan talenta yang benar dan kemampuan 

yang maksimal, sehingga biasanya akan lebih sukses dengan pekerjaannya. 

Termasuk sering bolos atau menarik diri, mengurangi usaha dan meningkatkan 

angka kesalahan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1. KerangkaKonseptual 

Dengan pengertian mengenai penilaian kinerja dan pengembangan karir 

dan hubungannya terhadap kepuasan kerja,maka perlu ditinjau hubungan diantara 

ketiga variabel tersebut.Hubungan yang pertama adalah hubungan antara 

penilaian kinerja yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kepuasan 

kerja.Seperti yang dinyatakan oleh Luthan (2014:243) bahwa kepuasan kerja 

adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja adalah hasil dari 

persepsi pegawai mengenai seberapa baik pekerjaan memberikan ha1 yang dinilai 

penting. 

Menurut Hariandja (2007:195) Penilaian Kinerja merupakan suatu proses 

organisasi dalam menilai kineija pegawai. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja 

secara umum adalah untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya 

memperbaiki tampilan kerjanya dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi 

dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai kebijaksanaan 

terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan 

pelatihan dan lain-lain. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja terhadap kepuasan 

kerja pegawai mempunyai hubungan yang erat sehingga seseorang dengan 

penilaian kinerja yang tinggi akan mempunyai sikap positif terhadap 

pekerjaannya, sehingga menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi. Hubungan yang 
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kedua adalah hubungan antara pengembangan karir yang memiliki keterkaitan 

yang erat dengan kepuasan ke a. Menurut Robbins (2013:110) dari segi kepuasan 

kerja (kerja itu sendiri, bayaran, kenaikan jabatan, pengawasan dan rekan 

kerja),menikmati kerja itu sendiri hampir selalu merupakan segi yang paling 

berkaitan erat dengan tingkat kepuasan yang tinggi secara keseluruhan. Pekerjaan 

menarik yang memberikan pelatihan, variasi, kemerdekaan dan kendali 

memuaskan sebagian besar pegawai. Dengan perkataan lain, sebagian besar 

individu lebih menyukai kerja yang menantang dan membangkitkan semangat 

dari pada kerja yang dapat diramalkan dan rutin.Untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pegawai tersebut,maka diperlukan suatu usaha pengembangan.  

Menurut Mathis dan Jackson (2014:350) pengembangan mewakili usaha- 

usaha meningkatkan kemampuan para pegawai untuk menangani beraneka tugas 

dan untuk meningkatkan kapabilitas diluar kapabilats yang dibutuhkan oleh 

pekerjaan saat ini. Pengembangan menguntungkan organisasi dan individu. Para 

pegawai dan manajer yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang sesuai 

dapat meningkatkan daya saing organisasional  dan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Dalam proses 

pengembangan, karier para individu juga mungkin berkembang dan mendapatkan 

fokus yang baru atau berbeda. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja pegawai mempunyai hubungan 

yang erat dimana seseorang akan memperoleh kepuasan ke a melalui kegiatan-

kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan 

kemampuan dirinya dan mengembangkan sasaran- sasaran karir mereka. 
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Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Keterangan : 

Y : Variabel dependen kepuasan kerja pegawai 

X1 : Variabel independen sistem penilaian kinerja pegawai 

X2 : Variabel independen pengembangan karir 

H : Pengaruh X  terhadap Y 

H2 : Pengaruh Xt terhadap Y 

H3: Pengaruh X dan X2 terhadap Y 

VARIABEL X1 SISTEM KINERJA 

Pengetahuan 
Kualitas Kerja 
Komunikasi 

(Prawirasantono) 

VARIABEL X2 PENGEMBANGAN KARIR 

Pendidikan 
Pelatihan 
Mutasi 
(hasibuan) 
 
 

VARIABEL Y  KEPUASAN KERJA 

Kepuasan Terhadap Pekerjaan 
Kepuasan Terhadap Isentif 
Kepuasan Terhadap Promsi 
(Robbin ,Judge) 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan dan kerangka 

konseptual dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Diduga Sistem penilaian kinerja pegawai dan pengembangan karir 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

pegawai kecamatan Barru kabupaten Barru. 

2. Diduga Sistem penilaian kinerja pegawai dan Pengembangan karir  

berpengaruh positif secara simultan terhadap kepuasan kerja pegawai 

kecamatan Barru kabupaten Barru. 

3. Diduga variabel Pengembangan karir yang paling berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan kerja pegawai Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau 

objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok 

itu Sugiyono,(2012). Variabel penelitian terbagi tiga jenis variabel, yaitu dan 

variabel terikat (dependent variable), dan variabel bebas (independent variable). 

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas (independent variable), variabel ini merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat (dependent) Sugiyono (2012) .Dalam hal ini 

adalah sistem penilaian kinerja pegawai (X ), dan pengembangan karir (X2) 

b. Variabel terikat (dependent variable), variabel ini merupakan variabel yang 

terikat dan dipengaruhi oleh variabel bebas (independent) Sugiyono (2012). 

Dalam ha1 ini adalah kepuasan kerja pegawai(Y). 

Operasionalisasi konsep adalah unsur penelitian yang memberitahukan 
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bagaimana caranya mengukur suatu variabel agar data yang diperlukan untuk 

mengolah model penelitian dapat diperoleh dengan baik dari responden, maka 

diperlukan kuesioner yang mencerminkan masalah dan model penelitian. 

Kuesioner tersebut disusun berdasarkan operasionalisasi variabel-variabel 

penelitian yaitu: Masing-masing variabel dalam penelitian ini secara operasional 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Sistem penilaian kinerja pegawai (X1). 

Sistem penilaian kinerja pegawai adalah proses mengevaluasi seberapa baik 

pegawai melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat 

standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada 

pegawai. 

2. Pengembangan karir (X2) 

Pengembangan karir adalah pendekatan formal yang digunakan organisasi 

untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat 

tersedia jika dibutuhkan. 

3. Kepuasan kerja pegawai (Y). 

Kepuasan kerja pegawai adalah adalah keadaan emosi yang senang atau emosi 

positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman ke a seseorang. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian survey menurut Sugiyono (2012:7) yang dapat dilakukan pada 

populasi besar dan kecil, tetapi data yang dianalisis berasal dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi dan hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis.Dengan 

demikian variabel- variabel yang diteliti tidak dikendalikan atau dimanipulasi oleh 

peneliti,tetapi fakta yang diungkapkan berdasarkan pengukuran gejala yang telah 

terjadi pada Kantor pemerintah Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor pemerintah Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 2(dua) bulan 

periode Nopember-Desember 2019. 

4.3. Populasi dan Sampel 

Populasi bukanlah hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek itu dan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Populasi 

menurut Sugiyono (2012 ) adalah "Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini 
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dilakukan dengan pengambilan data dari para responden. Data yang diambil 

adalah dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Maka sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor pemerintah Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru, sebanyak 56 Orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. (Sugiono, 2013). Menurut Arikunto (2012) apabila subjeknya atau 

populasinya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya. Sehingga teknik 

penarikan sampel adalah sampling jenuh (sensus), dimana semua populasi 

dijadikan sampel sebanyak 56 orang Kantor pemerintah Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru. 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini maka diperlukan adanya data 

atau informasi baik dari dalam instansi maupun dari luar. Penulis memperoleh 

data yang berhubungan dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung di lapangan dan mencatat secara sistematis gejala / fenomena yang 

diselidiki. Melalui teknik ini, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian 

untuk mengamati dan mencatat tingkat kepuasan kerja pegawai pegawai, 

lingkungan kerja serta kepemimpinan dan ha1-ha1 lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

(daftar pertanyaan). Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini merupakan 



38  

teknik pengumpulan data yang penting dan menentukan, karena hasilnya 

merupakan data primer yang diperlukan untuk analisa statistik dan analisa 

skor guna menguji kebenaran hipotesis. Oleh karena itu, kuesioner 

merupakan instrumen penelitian pokok dengan jenis pertanyaan tertutup, 

yang dimaksudkan selain memberikan kemudahan kepada responden untuk 

menjawab, juga untuk mencegah kemungkinan memberi jawaban yang 

subyektif, rumit dan menyimpang dari tujuan penelitian serta memudahkan 

untuk menentukan skor jawaban. Untuk keperluan analisis ini, penulis 

mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari kuisioner dengan 

cara memberikan bobot penilaian dari setiap pernyataan. Berdasarkan Skala 

Likert adapun skor jawabannya adalah sebagai berikut : (a) Jawaban sangat 

tidak setuju, diberi skor 1, (b) Jawaban tidak setuju, diberi skor 2, (c) 

Jawaban netral, diberi skor 3, (d) Jawaban setuju, diberi skor 4 .(e) Jawaban 

sangat setuju, diberi skor 5. Skala tersebut di atas, penulis lakukan untuk 

pertanyaan dalam pertanyaan kuisioner yang bersifat positif sehingga tidak 

ada pertanyaan yang bersifat negatif (jebakan). 

3. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan  untuk  mendapatkan data 

sekunder seperti uraian tugas pokok yang dilakukan dengan mempelajari 

dokumen-dokumen, laporan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

4.5. Jenis dan SumberData 

Dalam rangka menyusun penelitian, terlebih dahulu ditetapkan teknik 

untuk mengumpulkan data. Teknik tersebut dapat melalui penelinan yang 

bertujuan untuk memperoleh data-data dan keterangan yang menunjang tesisi ini. 
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Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa 

gambaran umum tentang kepuasan kerja pegawai Kantor pemerintah 

Kecamatan Barru Kabupaten Barru 

b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil 

kuesioner yang berkaitan dengan penelitian serta hasil analisis data. 

Sumber Data penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data langsung di lapangan 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber studi kepustakaan 

berupa literatur, jurnal, makalah, artikel dll. yang sifatnya tertulis. 

4.6. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan 

penelitian,dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: 

pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan 

tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian.Dua alat untuk mengukur kualitas data 

yaitu uji validitas dan uji realibitas. 

a. Uji validitas 

Menurut Ancok dan Singarimbun (2010), menerangkan bahwa validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) itu mengukur 

apa yang ingin diukur.Instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat 
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dikatakan valid atau shahih apabila mampu mengukur apa yang ingin 

diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tetap. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 5%, maka item 

tersebut dinyatakan valid atau shahih (Tiro dan Sukarna, 2012). 

b. Uji reliabilitas 

Suatu intrumen dapat dikatakan andl(reliabel) bila alatukur tersebut 

mengarah pada keajegan atau konsisten, dimana tingkat reliabilitasnya 

memperlihatkan sejauhmana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya 

sehingga hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 

berulang-ulang terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama 

pula. Suatu instrumen dikatakan andal, bila memiliki koefisien keandalan 

atau reliabilitas sebesar 0.60 atau lebih (Tiro dan Sukama,2012). 

Nasution (2010:77), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan 

reliabel bila alat itu dala mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan 

senantiasa menunjukkan hasil yang sama.Jadi alat yang reliabel secara 

konsisten memberi hasil ukuran yang sama. 

2. Uji asumsi Dasar 

a. Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyarat dalam 

analisis independent sample test dan ANOVA. 

b. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

c. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 
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berdistribusi normal atau tidak. 

3. Uji asumsi Klasik 

a. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

modelregresi. 

b. Uji normalitas regresi 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdsitribusi secara normal atau tidak. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. 

d. Uji multikonlinearitas 

Uji multikonlinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikonlinearitas yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. 

4. Skala PengukuranVariabel 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert sebagai alat 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2012:132). Peneliti memberikan 
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lima alternative jawaban kepada responden  dengan menggunakan skala1  

sampai 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian,dengan alternative 

jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Kurang Setuju (KS) 

skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. 

4.1.Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan sistem penilaian kinerja pegawai,pengembangan karir dan 

kepuasan kerja pegawai Kantor pemerintah Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

Dalam analisis ini digunakan bentuk tabel dan nilai  rata-rata  untuk  

mempe elas deskripsi variabel. Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari 

hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi berganda (multiple 

regression analysis). Analisis linear berganda dilakukan untuk melihat pengaruh 

variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh sistem penilaian kinerja pegawai 

dan pengembangan karir terhadap variabel dependen (Y) yang ditunjukkan 

kepuasan kerja pegawai. Sebelum melakukan pengujian regresi berganda syarat 

uji regresi - yang harusdipenuhi. 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah : 

Y = a + b X, + b2 2 +e 

Dimana: 

Y=Kepuasan 

kerja pegawai a 

-Konstanta 

X, — Sistem penilaian 
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kinerja pegawai X2 

Pengembangankarir 

e = Kesalahan prediksi 

Untuk mengetahui pengaruh sistem penilaian kinerja pegawai, (X,) 

pengembangan karir (Xt )terhadap variabel terikat yaitu kepuasan kerja 

pegawai(Y) secara parsial maka dilakukan uji t.Selanjutnya untuk mengetahui  

pengaruh sistem penilaian kinerja pegawai, (X) pengembangan karir (Xt) terhadap 

variabel terikat yaitu kepuasan kerja pegawai (Y) secara bersama-sama maka 

dilakukan uji F. 

a. Pengujian hipotesis pertama 

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model 

regresi berganda 

1) Ho berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

2) Haberarti variabelin dependen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3) Dengan tingkat signifikansi a = 5% dan dengan degree of freedom (n- k- 

1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel 

independen. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat 

signifikan sebesar 5% dan df= (n-1), sehingga(Ghoza1i,2011). 

b. Pengujian hipotesis kedua 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan 

variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 
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1) Ho:berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Ha : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Dengan tingkat signifikana—5% dan dengan degree off reedom(k) dan (n- k- 

1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka 

nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut. 

F = 

n—z—i 

dimana: 

R2 = R Square 

n = banyaknya data 

k = banyaknya variabel independen 

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikana sebesar5% 

dan df = (n-1), sehingga Jika F hitung > F tabel atau Sig. F < 5% maka H 

ditolak dan Hi diterima yakni secara simultan variabel indepénden 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika F 

hitung<atauSig.F>5% maka H diterima dan H, ditolak yakni secara simultan 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

c. Pengujian hipotesis ketiga 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji variabel-variabel independen 

yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. 

Apabila diantara variabel-variabel independen yang mempunyai nilai 
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koefisien regresi (R) lebih besar diantara yang lainnya maka variabel tersebut 

merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek penelitian adalah Kabupaten Barru yang merupaka salah satu dari 

24 kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan. letaknya pada 

pesisir barat jazirah selatan pulau Sulawesi, sekitar 100 km pada bagian utara 

kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. posisi wilayah kabupaten 

Barru ini, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 78 km, 

sehingga 5 dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru ini memiliki wilayah 

pantai. 

Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto hibrida (hijau bersih Indah) 

adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat propinsi 

Sulawesi selatan dengan garis pantai sekitar 78 km. Secara geografis terletak 

Siantar koordinat 4'0.5'35' bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 Km2 

9117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara kota Makassar ibu 

kota provinsi Sulawesi selatan, yang dapat di tempuh melalui perjalanan darat 

kurang lebih 2,5 jam. 

Luas wilayah Kabupaten Barru 1.174.72 km2 atau 117.472 ha. di 

pandang dari segi topografi daerah ini memilkii dataran rendah pada ketinggian 

0 — 25 m dari permukaan laut dan memiliki wilayah pegunungan yang berada 

pada ketinggian 1.000 s.d. 1.500 meter dari permukaan laut dengan proporsi 

kemiringan 0-2 % hingga kemiringan 44 %. letak wilayahnya berbatasan 
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dengan: 

1. sebelah utara berbatasan dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap 

2. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone 

3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

4. sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. 

Secara administrasi Pemerintahan, wilayah kabupaten barru terdiri dari 7 

Kecamatan, yang meliputi 14 kelurahan dan 40 desa, yang dapat kami sebutkan 

sebagai berikut : 

1. Kecamatan Mallusetasi, dengan pusat Pemerintahan di Palanro 

2. Kecamatan Soppeng Riaja, dengan pusat Pemerintahan di Mangkoso 

3. Kecamatan Balusu, dengan pusat Pemerintahan di Takkalasi 

4. Kecamatan Barru, dengan pusat Pemerintahan di Sumpang binangae (Ibukota 

Kabupaten) 

5. Kecamatan Tanete Rilau, dengan pusat Pemerintahan di Pekkae Tanete 

6. Kecamatan Tanete Riaja, dengan pusat Pemerintahan di Ralla, dan 

7. Kecamatan Pujananting, dengan pusat Pemerintahan di Pattappa. 

 Untuk menunjang keberlangsungan penelitian ini peneliti memilih lokasi 

obyek penelitian di kantor kecamatan, maka dari itu  dalam rangka 

penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem  penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Good governance yang dimaksud adalah 

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 
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penyediaan publicgood and services disebut governance (Pemerintahan atau ke 

Pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance“ (ke 

Pemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan 

berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak 

yaitu Pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut 

adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos 

kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good 

governance penyelenggaraan kekuasaan Pemerintah negara merupakan tantangan 

tersendiri.  

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap 

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam 

rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sis/tem pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas, terukur, Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi 

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan 

strategis yang ditetapkan oleh masingmasing instansi. Pertanggungjawaban 

dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, 

lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.  Laporan tersebut 

menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menempatkan posisi Pemerintah Daerah sebagai pelayan dalam menjalankan 

peran, fungsi dan tugas guna peningkatan peran serta, prakarsa, pelaksanaan 

pembangunan, tugas-tugas ke Pemerintahan dan peningkatan pemberdayaan 

masyarakat yang tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Didalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Pemerintahan Bupati beserta 

Wakilnya berkewajiban menjalankan visi, misi serta program-programnya dengan 

penuh rasa tanggung jawab. Dalam pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah ( RPJM ) Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang 

merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (Lima) Tahunan 

merupakan acuan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dalam menyusun rencana strategis serta Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD 

dalam mendukung pelaksanaan visi, misi serta program Kepala Daerah. Satuan 

kerja perangkat daerah kantor Kecamatan Barru sebagai salah satu SKPD dalam 

kerangka organisasi Pemerintah Kabupaten Barru memiliki tugas 

menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

dalam lingkup wilayah Kecamatan dan menjalankan tugas-tugas perbantuan yang 

diberikan oleh pimpinan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan 

Wakil Bupati. 

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkup organisasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Barru, SKPD Kecamatan Barru merumuskan rencana strategis SKPD 



50  

sebagai suatu dokumen perencanaan Lima Tahunan guna menunjang keberhasilan 

pelaksanaan visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD 

dan juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru. 

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan 

pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta 

Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk 

Lakip Kecamatan Barru Tahun 2017. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam 

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang 

memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat 

pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka 
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LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu 

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan pusat dan 

daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 

2017 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Barru dan Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan 

LAKIP Tahun 2018 berdasarkan pada indikator (inputs, Outputs, Outcomes dan 

Benefits), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.  

Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan 

Barru yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Camat 

kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. 

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 

2018. 

Aspek Strategik Organisasi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru  sebagai salah 

satu SKPD dalam kerangka organisasi Pemerintah daerah Kabupaten Barru adalah 

unsur pelaksana Pemerintah daerah dalam bidang Pemerintahan umum di wilayah 

kerjanya yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru  memiliki tugas Memimpin dan 

melaksanakan urusan Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan 

peraturan yang ada untuk kelancaran tugas. 
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Untuk melaksanakana tugasnya Pemerintah kecamatan memiliki 

fungsi antara lain: 

1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan 

mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra 

Kecamatan sesuai dengan visi dan misi daerah  

2. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Kecamatan Penyelenggaraan 

pembinaan dibidang pertanian tanaman pangan / perikanan darat, perikanan, 

peternakan dan kehutanan dan perkebunan ;  

3.  Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kecamatan; 

4. Membina Sekretaris dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya 

5. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai 

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan; 

6. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, 

tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan; 

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan 

kegiatan/urusan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai 

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan; 

8. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

9. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama mengenai program 
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dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 

kecamatan 

10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi 

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum; 

11. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

12. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan/atau kelurahan; 

13. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi kinerja kepala desa 

dan/atau lurah serta perangkat desa dan/atau kelurahan; 

14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai dasar pengambilan 

kebijakan serta menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

Dari gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat 

struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Barru berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 72 Tahun 2016.  Ketersediaan SDM aparat Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru sudah cukup memadai dilihat dari 

kualitas dan kuantitasnya, yakni cukup memadai dengan jumlah personil 22 orang 

yang terdiri dari 18 orang PNS dan 4 orang tenaga kontrak, demikian juga segi 
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kualitas yang dilihat dari tingkat pendidikan yakni terdapat 2 orang pegawai 

dengan tingkat pendidikan  S-2, dan sekitar  10 orang  dari jumlah pegawai yang 

berpendidikan S-1,  dan selebihnya berpendidikan diploma dan SLTA, seluruh 

jabatan struktural telah terisi secara lengkap sehingga pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi kecamatan dapat berlangsung dengan baik. Sementara itu ketersedian 

sarana dan prasarana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan 

Barru sudah cukup memadai, hanya saja pengadaan beberapa unit  kendaraan 

dinas roda dua bagi para Kepala Seksi dan unit pelaksana lapangan sangat 

dibutuhkan agar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dapat lebih optimal 

lagi.  

Struktur Organisasi 

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Barru adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pada 

Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan serta pembinaan 

kemasyarakatan di lingkup wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekertaris Daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Barru 

disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor : 72 Tahun 2016 

Tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan Kabupaten Barru.       

Susunan struktur organisasi Kecamatan Barru yang sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten BarruNomor 72 Tahun 2016 terdiri atas : 

a. Camat 

b. Sekretaris camat 
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c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan  

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  

f. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan  

g. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

h. Kepala Sub Bagian Keuangan 

i. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM 

j. Lurah., 

Lingkungan Strategik pendukung obyek penelitian 

Kecamatan Barru merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecamatan di 

Kabupaten Barruterletak di pusat perkotaan kabupaten Barru diantara wilayah 

pegunungan dan pesisir pantai terdiri dari 5 desa dan 5 kelurahan yang dalam 

menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh  42 orang kepala lingkungan dan kepala 

dusun. 

Dalam menjalankan roda Pemerintahan pelaksanaan pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor 

Kecamatan Barru didukung oleh 37 orang personil pegawai yang terdiri dari 19 

Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang Tenaga Kontrak. 

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru, didukung oleh sarana dan prasarana 

yang cukup memadai, antara lain untuk mendukung mobilitas pergerakan 

didukung oleh 1 unit Kendaraan Dinas Roda Empat  dan 2 unit Kendaraan Dinas 

Roda Dua. 
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Guna mendukung kelancaran pelayanan administrasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru di tahun 2018 di dukung oleh 5 unit 

Komputer dengan masing-masing 1 unit printer. Satu unit komputer untuk 

mendukung operasional bendaharawan gaji kecamatan, satu unit computer untuk 

mendukung operasional bendaharawan rutin, tiga unit computer untuk 

mendukung operasional administrasi kecamatan dimana salah satunya merupakan 

hibah dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Barru pada tahun 2005. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan 

stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah 

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional, global dan 

tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, 

instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, 

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya.  

Perencanaan  

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen 

kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang 

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi 

Pemerintah. Perencanan strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta 
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tetap berada dalam tantanan sistem manajemen nasional.   Dalam Inpres Nomor 

07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan 

bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang 

mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi 

Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaannya. 

Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 06 Tahun 2017 tentang 

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021; yang menggambarkan Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Renstra secara sistematis 

mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi 

kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan 

sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas 

dan kemampuan anggaran pembiayaan.  

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Barru Kabupaten Barru 

Tahun 2017 – 2021 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan 

pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan 

APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan 

taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok 

ukur pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada Akhir 

Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan. 
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Renstra Kecamatan Barru Tahun 2017-2021 dengan Indikator Sasaran 

adalah : 

a. Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelengaraan fungsi Pemerintahan 

pembangunan dan kemasyarakatan 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan pembangunan dan 

kemasyarakatan 

c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan  

d. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga 

e. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat 

Dalam kaitan dengan system perencanaan Pembangunan Nasional 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, maka keberadaan Renstra SKPD Kantor Camat Barru merupakan suatu 

bagian yang utuh dari manajeman kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Barru khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang 

dalam RPJM Daerah Kabupaten Barru, serta keberadaanya untuk setiap tahunnya 

selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana 

Kerja Kecamatan Barru yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru. Rencana strategis SKPD Kantor 

Camat Barru dalam RPJMD tersebut diatas meliputi visi, misi, tujuan serta 

strategi pokok pembangunan adalah sebagai berikut : 

Visi Dan Misi 

Visi Kecamatan Barru yang mengacu, didasarkan, serta disamakan 

dengan visi Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021 yaitu:  
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“ Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, 

dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan “ 

Visi ini telah dijadikan pegangan dan arah dalam menjalankan 

Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama lima tahun 

terakhir dengan berbagai hasil yang telah dicapai, namun demikian seiring dengan 

kemajuan dan dinamika masyarakat serta upaya percepatan pembangunan  yang 

tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang harus didukung dan 

dijadikan sebagai pegangan. Visi ini mengandung makna yang komprehensif yang 

dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Tugas SKPD Kantor Kecamatan 

Barru dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

dan pelayanan umum lima tahun kedepan. 

Makna yang terkandung dalam visi SKPD Kantor Kecamatan Barru   

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Pertama, Lebih Maju, mengandung arti; Peningkatan berbagai 

indikator pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan perkapita, angka harapan 

hidup, kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi dan 

politik lainnya 

 Kedua, Sejahtera, mengandung arti; pembangunan kabupaten Barru 

dilakukan untuk memberi rasa aman, menjamin keselamatan, ketentraman, 

kesenangan hidup dan memberikan kemakmuran serta meningkatkan 

kesejahtraan seluruh masyarakat Barru 
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 Ketiga, Taat Asas, mengandung arti; pembangunan kabupaten Barru 

yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma 

budaya/adat istiadat serta kearifan lokal 

 Keempat, Bermartabat, mengandung arti; bahwa pembangunan di 

kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju 

daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat 

kemanusiaan dan harga diri 

 Kelima, Bernafaskan Keagamaan, mengandung arti seluruh aktivitas 

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-

nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan 

pernyataan misi diharapakan seluruh anggota organisasi dan pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan dan peran instansi 

Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan negara.Misi yang dikemukakan 

disini adalah sebagai gambaran upaya yang akan dilakukan untuk mencapai Visi 

SKPD Kantor Kecamatan Barru, dimana misi Kecamatan Barru didasarkan dan 

mengacu pada misi Kabupaten Barru, dimana misi yang sesuai dengan Tugas 

Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Barru yaitu : 

a. Misi 4 (empat) Kabupaten Barru; Menciptakan lingkungan yang kondusif 

b. Misi 5 (lima) Kabupaten Barru; Mewujudkan Tata Kelola Ke Pemerintahan 

yang baik. 
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Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi SKPD Kantor Kecamatan Barru 

yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi 

pembangunan SKPD Kantor Kecamatan Barru. Tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai oleh SKPD Kecamatan Barru adalah sebagai berikut :  

Sasaran Strategik 

Sasaran Strategik SKPD Kantor Kecamatan Barru merupakan bagian 

integral dalam proses perencanaan strategik kecamatan dan merupakan dasar yang 

kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Kecamatan 

Barru serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang 

sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di 

lingkungan Kecamatan Barru. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya 

mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila 

seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa 

tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. 

Sasaran yang hendak dicapai dari rumusan tujuan SKPD Kantor 

Kecamatan Barru,  yaitu :  

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelengaraan fungsi Pemerintahan 

pembangunan dan kemasyarakatan 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan pembangunan dan 

kemasyarakatan 

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan  

4. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga 
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5. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat 

Perencanaan Kinerja 2018 

Dalam rangka menjalankan  tugas pokok dan fungsinya dalam 

pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunaan dan kemasyarakatan, pelayanan 

kepada masyarakat mendapat perhatian utama, hal ini sejalan dengan arah 

kebijakan umum dalam mengoptimalisakan penerapan good govermence.  Untuk 

tahun 2018, SKPD Kecamatan Barru telah merumuskan sejumlah program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun tersebut dengan tetap 

mengacu pada Perencanaan Strategis Kecamatan Barru Periode 2017-2021, 

Program-program tersebut adalah : 

1. Program Pengembangan Otonomi Daerah, dengan kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, 

pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan 

Barru dan Kelurahan. Pada program kerja ini, kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan diantaranya : 

a. Bidang  Pemerintahan 

- Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dalam seluruh wilayah 

Kecamatan Barru dalam rangka memenuhi target penerimaan PBB 

setiap tahunnya. 

b. Bidang Kemasyarakatan 

- Pembinaan keagamaan melalui kegiatan Bakohumas bersama 

dengan Tim dari Kabupaten pada setiap Bulan suci Ramadhan. 
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- Melakukan kegiatan Buka Bersama dengan segenap unsur tokoh-

tokoh masyarakat dalam usaha mendekatkan Pemerintah dengan 

masyarakat dalam wilayah Kecamatan Barru utamanya di sektor Ibu 

Kota kecamatan. 

c. Bidang Pembangunan 

- Melakukan pembinaan terhadap seluruh desa/kelurahan dalam 

rangka pelaksanaan lomba desa di tingkat Kecamatan Barru untuk 

kemudian disiapkan dalam pelaksanaan lomba desa/kelurahan di 

tingkat Kabupaten. 

- Memantau pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong yang 

dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan se Kecamatan Barru. 

Kegiatan yang merupakan agenda tahunan dari Desa/Kelurahan ini 

selanjutnya menjadi bahan laporan bagi Kecamatan untuk kemudian 

diteruskan kepada Bupati Barru dan instansi terkait lainnya. 

- Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Tim Penggerak 

PKK Kecamatan melakukan sosialisasi terhadap kader-kader 

PKK dan masyarakat perempuan  di desa dan kelurahan mengenai 

kesetaraan gender, serta melakukan rapat-rapat koordinasi antar 

anggota dasawisma untuk membangun sinergitas dalam peran 

aktif anggota PKK ditengah-tengah masyarakat.  

d. Bidang Perencanaan 

- Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang di tingkat 

Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Barru. 
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- Menfasilitasi kegiatan Mappalili di tingkat Kecamatan Barru untuk 

musim tanam tahun 2018. 

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Pada program ini, tujuan yang 

hendak di capai adalah selain untuk tertibnya administrasi pada Kantor Camat 

Barru juga untuk mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih 

efektif dan efesien. Kegiatan-kegiatan pada program ini memberikan 

kemudahan bagi kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dalam hal peningkatan kinerja layanan terhadap masyarakat, kegiatan-

kegiatan tersebut adalah: Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa 

Komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas operasional; Penyediaan jasa kebersihan kantor, 

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan rumah tangga; 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi keluar daerah; dan Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam daerah. 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini 

dilaksanakan guna meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana yang ada 

sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui kegiatan pengadaan 

perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, 

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin berkala meubeler. 
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4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program ini 

dilaksanakan guna meningkatan kemampuan manajerial dan operasional 

aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan 

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan; Program ini adalah salah satu upaya dalam pencapaian 

peningkatan sasaran kinerja bagi Kecamatan Barru dalam menjalangkan tugas 

pokok dan fungsinya, upaya ini akan dicapai melalui : Penyusunan laporan 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; penyusunan laporan keuangan 

semesteran; penyusunan laporan keuangan akhir tahun; penyusunan RKA dan 

DPA; dan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.  

6. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, bertujuan meningkatkan 

prestasi pemuda di bidang olahraga dan rasa nasionalisme pemuda yang ada 

di kecamatan Barru melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan 

pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. 

7. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, program ini 

adalah bahagian dari pencapaian sasaran strategis pencapaian efektifitas dan 

efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan 

partisipatif. Indikator kinerjanya adalah terfasilitasinya permasalahan-

permasalahan atau konfli-konflik vertikal yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat di Kantor Kecamatan Barru. Upaya ini akan dicapai melalui 

pembentukan Tim atau Unit Khusus Penagangan Pengaduan Masyarakat 
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yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, polmas dan babinsa serta 

melibatkan aparat kecamatan. 

8. Program Pengembangan Wilayah, program ini adalah program yang 

mengakomodir seluruh kegiatan di kelurahan yaitu : kegiatan infrastruktur 

kelurahan yang mana dalam kegaiatan ini dilaksanakan pembangunan 

infrastruktur di setiap kelurahan, kegiatan pemberdayaan masyarakat 

kelurahan berupa peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, pembuatan 

profil, pelaksanaan bulan bakti gotong royong, pemberian pengembangan 

karir kader posyandu, bantuan jamban kepada masyarakat, kegiatan 

pembinaan lembaga kemasyarakatan yaitu pembinaan terhadap lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan yang diakui secara resmi, 

yaitu LKK, Karang Taruna, serta PKK Kelurahan. 

Perjanjian Kinerja 

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pendayaan 

Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran 

Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. 

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan 

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.  

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata 
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komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan 

sebagai dasar pemberian Penghargaan (reward ) dan sanksi ( punishment). 

5.1.2. Identitas Responden 

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan 56 orang responden pegawai 

Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru sebagaimana dimaksud 

dalam metode penelitian, maka diperoleh beberapa responden secara umum yaitu 

bahwa dari 56 orang responden tersebut sebagian besar adalah berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebanyak  34 orang atau 60,71% persen dan sisanya sebanyak 22 

orang atau sekitar 39,29 persen yang berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih 

jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat 

dilihat sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.1. Sebaran Responden menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

34 

22 

60,71 

22,29 

Total 56 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden  menurut 

kelompok umur yang ada pada Kantor pemerintah Kecamatan Barru Kabupaten 

Barru. 
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Tabel 5.2. Sebaran Responden menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

< 35 

35 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

> 50 

10 

22 

10 

7 

7 

17,85 

39,28 

17,85 

12.5 

12,5 

Total 56 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak 

adalah antara umur 35 - 40 tahun dengan jumlah 22 orang responden atau sekitar 

39,28%, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu antara 

umur di bawah 35 tahun yang hanya berjumlah 10 orang atau 17,85% saja. 

Adapun dari pengelompokan responden menurut umur maka umur termuda 

adalah 27  tahun dan umur tertua adalah 59 tahun. 

Sedangkan, pendidikan yang telah dijalani responden dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.3.  Sebaran Responden menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

S2 

S1 

D2/D3 

SMA Sederajat 

2 

43 

5 

6 

3,57 

76,78 

8,92 

10,71 

Total 56 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa pendidikan terendah adalah 

SMA sebanyak 10,71 persen dan tertinggi adalah Strata Dua (S2) sebanyak 3,57 

persen. 
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Selanjutnya, sebaran responden menurut masa kerjanya dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.4. Sebaran Responden menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

< 10 

10 – 15 

16 – 20 

21 – 25 

> 25 

20 

17 

8 

4 

7 

35,71 

30,35 

14,28 

7,14 

12,5 

Total 56 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Dilihat dari masa kerja pegawai pada Kantor pemerintah Kecamatan Barru 

kabupaten Barru maka pegawai yang paling lama masa kerjanya adalah 33 tahun, 

sedangkan masa kerja yang paling sedikit adalah 4 tahun. Dilihat dari distribusi 

responden menurut masa kerjanya maka masa kerjanya yang paling banyak 

jumlahnya yaitu 20 orang responden atau 35,71 %  adalah di bawah 10 tahun. 

Adapun masa kerja yang paling sedikit jumlahnya yaitu hanya terdapat 4 orang 

responden atau 7,14 %  saja adalah antara 21 sampai 25 tahun. Berdasarkan uraian 

dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat 

diperoleh gambaran tentang profil dari responden yang dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. 

5.1.3. Deskripsi frekwensi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden di lapangan melalui 

pengumpulan jawaban yang diperoleh dari responden maka diperoleh informasi 

ideal terdiri dari variabel penelitian yang dimaksud terdiri atas : (variabel terikat), 



70  

Kepuasan kerja.sedangkan sebagai variabel system penilaian kinerja pegawai dan 

Pengembangan karier adalah (Variabel bebas) 

1. Sistem Penilaian Kerja (X1) 

Gambaran distribusi frekuensi system penilaian kinerja dapat diurai pada 

tabel berikut: 

Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Penilaian Kinerja Pegawai 

No Pertanyaan 

Tingkat Jawaban Responden 

 1 2 3 4 5. 

F % F % F % F % F % 

1. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja tidak 

membeda- bedakan pegawai 

0 0 4 7,1 16 28,6 22 39,3 14 25 

2. Ukuran penilaian kinerja jelas dan dapat 

dipahami 

 

0 0 3 5,4 14 25 23 41.1 16 28,6 

3. Hasil penilaian diberitahukan kepada seluruh 

pegawai 

 

0 0 4 7,1 9 16,1 26 46,4 17 30,4 

4. Hasil penilaian prestasi kerja dapat 

dipercaya 

0 0 3 5,4 12 21,4 26 46,4 15 26,8 

5 Hasil penilaian prestasi kerja sesuai kinerja 

 

0 0 5 8.9 10 17.9 23 41,1 18 32,1 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran) 

Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = 

raguragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, unsur item pernyataan pertama berupa 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja tidak membeda- bedakan pegawai, dimana 

39,3% responden menyatakan setuju, 25 % responden menyatakan sangat setuju, 

yang menjawab ragu-ragu sebesar 28,6% yang menjawab tidak setuju sebanyak 

7,1% serta kemudian tak seorang pun responden (0,0%) sangat tidak setuju. 

Pada item pernyatan kedua berupa Ukuran penilaian kinerja jelas dan 

dapat dipahami dimana 44,1% responden menyatakan setuju, 28,6% responden 
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menyatakan sangat setuju kemudian menjawab ragu-ragu sebanyak 25%, dan 

yang menjawab tidak setuju 5,4 % responden serta sangat tidak setuju tak seorang 

pun responden (0,0%). 

Pada item pernyataan ketiga Hasil penilaian diberitahukan kepada seluruh 

pegawai, dimana 30,4% responden menyatakan sangat setuju, 46,4% responden 

menyatakan setuju, kemudian 16,1% responden menjawab ragu-ragu, serta 7,1% 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 0% responden. 

Pada item pernyataan pernyataan ke 4 yaitu Hasil penilaian prestasi kerja 

dapat dipercaya, dimana 26,8% responden menyatakan sangat setuju, 46,4% 

responden menyatakan setuju, kemudian 21,4% responden menjawab ragu-ragu, 

5,4% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab 

sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan ke lima yaitu Hasil penilaian prestasi kerja sesuai 

kinerja, dimana 32,1% responden menyatakan sangat setuju, 41,1% responden 

menyatakan setuju, kemudian 17,9% responden menjawab ragu-ragu, 8,9% 

responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat 

tidak setuju. 

Nilai rata-rata skor Penilaian Kinerja pegawai Kantor pemerintah 

Kecamatan Barru Kabupaten Barru dikategorikan tinggi. Pegawai Kantor 

pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru sudah mempunyai kinerja yang 

cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Akan tetapi, seharusnya pegawai 

mempunyai kinerja yang lebih tinggi dalam mengerjakan tugasnya karena tugas 
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yang harus dijalanankannya bertujuan pada kepuasan kerja. Hal ini akan 

berdampak langsung pada kinerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai. 

2. Pengembangan Karir (X2) 

Gambaran distribusi frekuensi Pengembangan karir dapat diurai pada 

tabel berikut : 

Tabel.5.6 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Pengembangan karir 

No Pertanyaan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 
Dinas  memberikan kesempatan  yang sama 

kepada Pegawai untuk mengembangkan karier 

0 0 4 7,1 11 19,6 26 48,4 15 26,8 

2 

Peningkatan jenjang karier sesuai dengan 

peraturan Pemerintah 

0 0 1 1,8 12 21,4 24 42,9 19 33,9 

3 

Pegawai terampil akan lebih cepat kenaikan 

karir 

  3 5,4 11 19,6 22 39,3 20 35,7 

4 

Setiap pegawai memiliki kesempatan yang 

sama untuk kenaikan karier sesuai dengan 

kemampuan 

  4 7,1 11 19,6 23 41,1 18 32,1 

5 

Pegawai dipersiapkan untuk menghadapi 

perkembangan kinerja dimasa yang akan 

datang 

  2 3,6 16 28,6 25 44,6 13 23,2 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu 

ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

Berdasarkan tabel 5.6 di atas, unsur item pernyataan pertama berupa 

Dinas  memberikan kesempatan  yang sama kepada Pegawai untuk 
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mengembangkan karier, dimana 26,8% responden menyatakan sangat setuju, 

48,4% responden menyatakan setuju, kemudian 19,6% responden menjawab 

ragu-ragu, dan 7,1% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% 

responden menjawab sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan kedua berupa Peningkatan jenjang karier sesuai 

dengan peraturan Pemerintah, dimana 33,9% responden menyatakan sangat 

setuju, 42,9% responden menyatakan setuju, kemudian 19,6% responden 

menjawab ragu-ragu, yang menjawab tidak setuju 1,8 responden dan sangat tidak 

setujuserta 0%. responden. 

Pada item pernyataan ketiga Pegawai terampil akan lebih cepat kenaikan 

karir. dimana 35,7% responden menyatakan sangat setuju, 39,3% 

responden menyatakan setuju, kemudian 19,6% responden menjawab ragu-

ragu,kemudian 5,4% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% 

responden menjawab sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan keempat Setiap pegawai memiliki kesempatan 

yang sama untuk kenaikan karier sesuai dengan kemampuan. dimana 32,1% 

responden menyatakan sangat setuju, 41,1% responden menyatakan setuju, 

kemudian 19,6% responden menjawab ragu-ragu,kemudian 7,1% responden 

yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak 

setuju. 

Pada item pernyataan kelima Pegawai dipersiapkan untuk menghadapi 

perkembangan kinerja dimasa yang akan datang. dimana 23,2% responden 

menyatakan sangat setuju, 44,6% responden menyatakan setuju, kemudian 
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28,6% responden menjawab ragu-ragu,kemudian 3,6% responden yang 

menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju. 

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan 

karir Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru dapat dikategorikan 

tinggi. Pelaksanaan pengembangan karir yang diterapkan dalam suatu kepuasan 

kerja harus dapat dirasakan dengan baik oleh para pegawai agar pegawai merasa 

senang dengan bekerja pada organisasi tersebut. Hal ini dapat menjadi 

motivator bagi para pegawai dalam meningkatkan prestasi kerjanya. 

3. Kepuasan Kerja (Y) 

Pada indikator Kepuasan dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Kepuasan kerja 
No Pertanyaan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 
3 4 5 

 
F% F % F % F % 

 
% 

1. Saya sudah merasa puas dengan 

pekerjaan yang saya alami saat ini 

0 0 1 1,9 9 16,1 28 50 18 32,1 

2. Pekerjaan yang dilimpahkan kepada 

saya, saya merasa siap dan 

bertanggung jawa organisasi 

0 0 0  5 8,9 30 53,6 21 37,5 

3. Pegawai mampu mencapai 

target dari yang telah ditetapkan 

organisasi dalam bekerja. 

0 0 1 1,8 6 10,7 30 53,6 19 33,9 

4. Pekerjaan saya perperan penting 

dalam kepentingan pekerjaan 

dimasa mendatang diberikan oleh 

organisasi. 

0 0 0 0 9 16,1 33 58,9 14 25,0 

5 Saya merasa puas dengan fasilitas 

pekerjaan yang dimiliki oleh kantor 

0 0 0 0 6 10,7 28 50,0 22 39,3 

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran 3) 
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Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = 

raguragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, unsur item pernyataan pertama berupa Saya 

sudah merasa puas dengan pekerjaan yang saya alami saat ini., dimana 32,1% 

responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 

kemudian 16.1% responden menjawab raguragu, kemudian 1,9% responden yang 

menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan kedua Pekerjaan yang dilimpahkan kepada saya, saya 

merasa siap dan bertanggung jawa, dimana 37,5% responden menyatakan sangat 

setuju, 53,6% responden menyatakan setuju, kemudian 8,9% responden menjawab 

ragu-ragu, serta .0% responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan ketiga Pegawai mampu mencapai target dari yang 

telah ditetapkan, dimana 33,9% responden menyatakan sangat setuju, 53,6% 

responden menyatakan setuju, kemudian 10,7% responden menjawab ragu-ragu, 1,8 

responden menjawab tidak setuju dan serta 0%  sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan keempat Pekerjaan saya perperan penting dalam 

kepentingan pekerjaan dimasa, dimana 25,0% responden menyatakan sangat setuju, 

58,9% responden menyatakan setuju, kemudian 16,1% responden menjawab ragu-

ragu serta 0% responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Pada item pernyataan kelima Saya merasa puas dengan fasilitas pekerjaan 

yang dimiliki oleh kantor, dimana 39,3% responden menyatakan sangat setuju, 

50,0% responden menyatakan setuju, kemudian 10,7 % responden menjawab 

ragu-ragu serta 0% responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
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Sumber daya manusia dengan kemampuan system penilian kinerja dan 

pengembangan karir sangat berperan dalam peningkatan kepuasan kerja. Oleh 

karena itu, amat dibutuhkan pemeliharaan dan pengembangan sumber daya 

manusia sebagai aset Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

Pemeliharaan dan pengembangansumber daya manusia dalam hal ini pegawai 

harus lebih diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian, kepuasan kerja pegawai 

pada Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru dapat dikategorikan 

tinggi. Hasil penelitian ini mengindikasikan kepuasan kerja pegawai pada Kantor 

pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru saat ini sudah baik. Semua pihak 

harus dapat mengantisipasi dan mencari cara agar kepuasan kerja tidak semakin 

menurun tapi semakin meningkat di masa yang akan datang. 

5.1.4. Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

5.1.4.1. Uji Validitas 

Pada uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor total dari setiap atribut, formulasi koefisien yang digunakan adalah 

Pear-son Product Moment Test dengan program SPSS 20 seperti yang tampak 

pada Tabel 5.9. Menurut Sugiyono (2013), korelasi antara skor total item adalah 

merupakan interpretasi dengan mengkonsultasikan nilai r kritis. Jika r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka instrumen dinyatakan valid. Dari uji validitas yang 

dilakukan terhadap skor setiap item dengan skor total dari setiap atribut dalam 

penelitian ini, maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel 

terikat menunjukkan sahih atau valid, dengan nilai Corrected Item Total 

Correlation positif di atas angka 0,244. 
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Tabel 5.8. Hasil Uji Item Variabel 

Variabel Item 
Korelasi 

Item Total 
R tabel Keterangan 

Variabel (X1) Sistem 

Penilaian  

 

 

 

 

Variabel (X2) 

Pengembangan karir 
 

 

 

 

Variable (Y) 

Kepuasaan Kerja 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0,288 

0,460 

0,422 

0,453 

0,320 

 

0,540 

0,316 

0,377 

0,376 

0,460 

 

0,498 

0,408 

0,320 

0,288 

0,421 

0,244 

0,244 

0,244 

0,244 

0,244 

 

0,244 

0,244 

0,244 

0,244 

0,244 

 

    0,244 

0,244 

0,244 

0,244 

0,244 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

     Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

5.1.4.2. Uji Reliabilitas 

Untuk mengukur penyebaran data dengan menyeluruh dan merata 

diperlukan Pengujian reliabilitas dengan internal concistency dilakukan dengan 

cara mengujikan instrumen hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Konsep reliabilitas menurut 

pendekatan ini adalah konsistensi antara item-item dalam suatu instrumen. 

Tingkat keterkaitan antar item pernyataan dalam suatu instrumen untuk mengukur 

Variabel tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen 

yang bersangkutan. Dari hasil pengolahan data, nilai alpha setiap Variabel dapat 

dilihat pada Tabel 5.10. sebagai berikut : 
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Tabel 5.9. 

 Uji Reliabilitas Setiap Variabel 

Nama Variabel 
Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

(Y) Kepuasan Kerja 

(X1)Sistempenilaian kinerja  

(X2) Pengembangan Karir 

0.843 

0.848 

0.845 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Setiap setiap Variable menunjukan reliable  terlihat   Pada tabel di atas 

dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas dapat berdistribusi secra merata dan 

dapat diterima dengan menggunakan reliabilitas Cronbach`s Alpha > 0,60 

(Zeithaml Berry). Hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas 

menunjukkan hasil lebih besar dari 60 % (> 60 %), maka pengukuran tersebut 

dapat diandalkan. 

5.1.5. Uji Asumsi Klasik 

5.1.5.1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data berdistribusi secara normal dapat dibuktikan 

dengan Uji Normalitas yang  bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variable independen dan variable dependen keduanya mempunyai 

didtribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2011). Untuk menguji 

asumsi ini, dapat menggunakan metode dalam regresi. 
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Tabel 5.10 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 16.75 25.46 20.98 1.692 56 

Std. Predicted Value -2.502 2.646 .000 1.000 56 

Standard Error of 

Predicted Value 
.088 .268 .141 .043 56 

Adjusted Predicted 

Value 
16.87 25.54 20.98 1.692 56 

Residual -1.104 1.545 .000 .627 56 

Std. Residual -1.728 2.419 .000 .982 56 

Stud. Residual -1.745 2.464 .001 1.007 56 

Deleted Residual -1.125 1.602 .001 .660 56 

Stud. Deleted Residual -1.780 2.593 .005 1.025 56 

Mahal. Distance .057 8.684 1.964 1.959 56 

Cook's Distance .000 .171 .018 .029 56 

Centered Leverage 

Value 
.001 .158 .036 .036 56 

 

Sumber data data diolah, 2020 

Kolmogorov-Smirnov merupakan Uji normalitas bagian dari pada uji 

klasik untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi Normal atau tidak. 

Model regresi yang baik, memiliki nilai residual yang berdistribusi Normal. Dasar 

pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi  lebih besar dari 0,05 maka nilai 

residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

nilai residual berdistribusi tidak normal. 
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Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi nya adalah 0,960 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

residualnya berdidtribusi normal.  

Gambar 5.1 

Uji  Asumsi Normalitas Grafik P-P Plot 

 

    Sumber: data diolah, 2020 

Gambar diatas menunjukan penyebaran titik-titk  mengikuti garis diagonal 

yang berati data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan  Suatu Variabel 

dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di 

sekitar garis diagonal dan. Pola seperti yang terlihat gambar 5.1 mengindikasikan 

bahwa residual memiliki distribusi normal karena plot dari residual tersebut 

membentuk pola garis lurus. 
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Gambar  5.2 

Histogram Uji Asumsi Normalitas 

 

Sumber: data diolah, 2020 

5.1.5.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam 

analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi  

interkorelasi ( hubungan yang kuat ) antar Variabel independen. Model regresi 

yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu cara 

yang paling akurat untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas ini adalah 

dengan menggunakan metode Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 

Apabila nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas (Priyatno, 2012). 
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Tabel 5.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.690 .899  4.103 .000 

X1 .222 .072 .244 3.100 .003 

X2 .649 .070 .732 9.289 .000 

 

Coefficientsa 

Model 

95.0% Confidence Interval 

for B 
Correlations 

Collinearity 

Statistics 

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance 

1 

(Constant) 1.886 5.494     

X1 .078 .366 .826 .392 .148 .367 

X2 .509 .789 .926 .787 .443 .367 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 

(Constant)  

X1 2.723 

X2 2.723 

Sumber: Data Diolah, 2020 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 

dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variable independen dalam model regresi. 

5.1.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini 

merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi 

linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi 

dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk uji heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik Scatterplot. 
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Jika titik-titik pada grafik menyebar diatas, dibawah atau di sekitar angka 0 dan 

penyebaran titik-titik tidak berpola, maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya 

heteroskedastisitas. 

Gambar 5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: data diolah, 2020 

Dari gamber di atas dapat di lihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik 

di atas, di bawah maupun di sekitar angka 0. Hal itu menunjukkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi ini layak dipakai 

untuk variabel  Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir terhadap kepuasan 

kerja . 

5.1.6. Pengujian Hipotesis 

Analisa model dan pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana uji statistik, memberi jawaban diterima atau tidaknya hipotesis yang 

diajukan. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir terhadap kepuasan kerja 

pada Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru.  
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5.1.6.1. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial (sendiri) 

yang di berikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Ketentuan uji t, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig < 0,05) maka variabel 

independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Jika  

thitung > ttable maka Ho ditolak dan Ha diterima. Bedasarkan distribusi tabel t, di 

dapat nilai ttabel sebesar 2,000 dengan rumus sebagai berikut: 

ttable = t {α/2 ; (n-k-1)} 

dimana: 

α = taraf signifikansi 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variable independen  

Tabel hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 12 

Tabel Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.690 .899  4.103 .000 

X1 .222 .072 .244 3.100 .003 

X2 .649 .070 .732 9.289 .000 

Sumber: data diolah, 2020 

5.1.6.2. Pengaruh Sistem penilaian kinerja (X1) terhadap kepuasan kerja (Y) 

Berdasarkan hasil uji t untuk (X1) Sistem penilaian kinerja  terhadap (Y) 

kepuasan kerja, menunjukkan nilai signifikan 0,003 dan thitung menunjukkan 

nilai 3,100. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,000 
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< 0,05) dan thitung lebih besar dari ttable (3100 > 2,000), dengan demikian Ho di 

tolak dan Ha diterima. Itu artinya Sistem penilaian kinerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  pada Kantor 

pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

5.1.6.3. Variable (X2) Pengaruh  Pengembangan Karir  terhadap variable (Y) 

kepuasan kerja  

Hasil uji t untuk Pengembangan karir (X2) terhadap kepuasan kerja (Y), 

menunjukkan nilai signifikan 0,00 dan thitung menunjukkan nilai 9.289. Artinya 

nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,00 < 0,05) dan thitung 

lebih besar dari ttable (9.289 > 2,000), dengan demikian Ho di tolak dan Ha 

diterima. Maka kesimpulannya, Pengembangan Karir secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  pada Kantor pemerintah 

Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

5.1.6.4. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F (uji simultan) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). Uji F dilakukan dengan membantingkan antara 

Fhitung dengan Ftabel. Ketentuan uji t, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig 

< 0,05) maka variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). Jika  Fhitung > Fttable maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Bedasarkan distribusi tabel F, di dapat nilai Ftabel sebesar 2,753 dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Ftable = F {k ; (n-k)} 

dimana: 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variable independen  

Tabel hasil pengujian hipotesis dengan uji F (Uji anova) dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.13 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 157.368 2 78.684 192.939 .000b 

Residual 21.614 53 .408   

Total 178.982 55    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: data diolah, 2020 

5.1.6.5. Pengaruh Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir terhadap 

kepuasan kerja pada Kantor Kecamatan  Kabupaten Barru. 

Tabel diatas merupakan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20, 

seperti yang tertera pada tabel bahwa tingkat signifikansi  0,000. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Adapun nilai Fhitung yang tertera 

pada table di atas adalah 192.939 sedangkan nilai Ftabel yang di peroleh adalah 

2,753, itu artinya Fhitung > Ftabel (192.939 > 2,753). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho di tolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel Sistem penilaian kinerja (X1), Pengembangan Karir  (X2) mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja (Y)  pada Kantor Kecamatan  

Kabupaten Barru. 

5.1.6.6. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 Analisis R square (R²) atau koefisien determinasi di gunakan untuk 

mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (X) 

secara simultan terhadap Variabel dependen (Y). Nilai R dan R² dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel 5.14 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 

1 .938a .879 .875 .639 .879 192.939 2 

 

Model Summaryb 

Model 
Change Statistics 

Durbin-Watson 
df2 Sig. F Change 

1 53a .000 1.667 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R² adalah 0, .879  dan 

nilai ini mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel  dependen (Y). Jadi, berdasarkan nilai R square 

di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Sistem penilaian kinerja (X₁), 

Pengembangan Karir (X2) terhadap kepuasan kerja (Y) sebesar 87,9%. Dengan 

kata lain 87,9%.variasi dari kinerja mampu dijelaskan oleh Sistem penilaian 

kinerja, Pengembangan Karir,. Sedangkan 13,1% variasi dari kinerja disebabkan 

oleh unsur-unsur lain yang berasal dari luar variabel yang diteliti. 
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5.1.6.7. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t, 

diperoleh nilai t yang paling besar adalah pengembangan karir, sehingga 

pengembangan karir  (X2) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja  Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

5.2. Pembahasan  

5.2.1. Pengaruh Sistem penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja  

Melihat hasil uji t, diketahui bahwa nilai thitung sebesar 3.100, sedangkan nilai 

ttabel sebesar 2,000 dengan signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya variabel Sistem penilaian kinerja secara parsial mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  pada Kantor pemerintah 

Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

Evaluasi adalah tindakan manajemen untuk memberikan semangat kepada 

pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada upaya-

upaya membenarkan dan melibatkan semua pengetahuan-pengetahuan sikap dan 

perilaku pegawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju pada 

kerjasama seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi (Davis, 2014).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Betz dan Hacket (2006), 

Sistem penilaian kinerja akan karir seseorang adalah domain yang 

menggambarkan pendapat pribadi seseorang dalam hubungannya dengan proses 

pemilihan dan penyesuaian karir. Dengan demikian, Sistem penilaian kinerja akan 

karir seseorang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan apakah intensi 



89  

kewirausahaan seseorang sudah terbentuk pada tahapan awal seseorang memulai 

karirnya. Lebih lanjut, Betz dan Hacket menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

Sistem penilaian kinerja seseorang pada aktivitas di masa-masa awal seseorang 

dalam berkarir, semakin kuat intensi kewirausahaan yang dimilikinya.  

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Zainal Abidin. (2014) 

dimana  hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Sistem penilaian kinerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan secara 

parsial dan simultan terhadap kepuasan kerja pegawai PT. Semen Tonasa 

(Persero) Pangkep. 

5.2.2. Pengaruh Pengembangan Karir terhadap kepuasan kerja  

Berdasartkan tabel hasil uji t, nilai thitung sebesar 9.289, sedangkan nilai 

ttabel  sebesar 2,000 dengan signifikansi sebesar 0,00<0,05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya variabel Pengembangan Karir secara parsial mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja . 

Setiap manusia mempunyai bakat dalam Pengembangan Karir yang 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Individu membawa ke dalam 

tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan 

pengalaman masa lalunya. Ini semuanya adalah karakteristik yang dipunyai 

individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya ketika memasuki lingkungan 

baru, yakni organisasi atau lainnya (Thoha, 2013).  

Rivai (2011) menyatakan bahwa “Pengembangan Karir adalah ciri-ciri 

khusus, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang yang 

membedakannya dengan orang lain.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
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penelitian dari Scapinello (2009) menunjukkan bahwa seseorang dengan tingkat 

Pengembangan Karir yang tinggi kurang dapat menerima kegagalan daripada 

mereka dengan Pengembangan Karir rendah. Dengan kata lain, Pengembangan 

Karir berpengaruh pada atribut kesuksesan dan kegagalan.  

Demikian halnya dengan penelitian, Sengupta dan Debnath (2007) dalam 

penelitiannya di India menemukan bahwa Pengembangan Karir berpengaruh besar 

dalam tingkat kesuksesan seorang wirausaha. Pengembangan Karir juga dapat 

mendorong kemampuan pengambilan keputusan dan kecenderungan untuk 

mengambil resiko seorang wirausaha. Semakin tinggi Pengembangan Karir 

seorang wirausaha, semakin banyak keputusan tepat yang akan diambil. 

Wirausaha dengan Pengembangan Karir tinggi adalah pengambil resiko yang 

moderat dan menyukai hal-hal yang menyediakan balikan yang tepat dan cepat.  

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Rosmina Hiola. 2016. 

dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Karir (X1) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai (Y) 

pada Perusahaan Supermarket Di Kota Gorontalo. 

5.2.3. Pengaruh Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir secara bersama-

sama terhadap kepuasan kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda, 

menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari pada F tabel (192.939>2,00), 

dengan probabilitas terjadinya kesalahan F hitung yaitu sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari taraf kesalahan yang ditetapkan ( = 0,05). Sesuai dengan kriteria yang 

telah disebutkan terdahulu yaitu probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima, artinya Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir, mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja  pada Kantor pemerintah 

Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

Keberhasilan suatu kepuasan kerja dipengaruhi oleh kinerja (job 

performance) , untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan 

kinerja  dalam mencapai tujuan kepuasan kerja yang telah ditetapkan. Budaya 

dalam kepuasan kerja yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu 

memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, 

kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan pegawainya 

akan mempengaruhi kepuasan kerja. Istilah kinerja dari kata job performance atau 

actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang 

bersangkutan.  

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukan oleh Mangkunegara (2012) bahwa isitilah kinerja dari 

kata kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara 

(2012) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu 

kinerja individu dan kinerja organisasi. Nawawi (2014) menyatakan bahwa, 

“Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material 
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maupun non fisik/ non material. Menurut Simanjutak (2015), ”Kinerja adalah 

tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga 

mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja 

seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu”. Foster dan Seeker (2011) menyatakan bahwa, 

“Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan”.  

5.2.4. Variabel yang Paling Dominan terhadap kepuasan kerja  

Dari keterangan pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan 

uji t, diperoleh nilai t yang paling besar adalah pengembangan karir, sehingga 

pengembangan karir (X2) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja  Kantor pemerintah Kecamatan Barru kabupaten Barru. 

  



93  

BAB  VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa Sistem penilaian kinerja, Pengembangan 

Karir, secara sendiri-sendiri (parsial) mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja  pada Kantor Pemerintah Kecamatan 

Barru Kabupaten Barru. 

2. Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir, secara simultan mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan kerja  pada Kantor 

Pemerintah Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

3. Variabel pengembangan karir yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja  Kantor Pemerintah Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan ketelitian serta kecermatan 

seorang peneliti. Namun demikian setinggi apapun tingkat ketelitian dan 

kecermatan seorang peneliti disana pasti akan terdapat kesalahan ataupun 

kekeliruan kecil yang tidak mungkin dihindarinya. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan diantaranya adalah : 
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1. Penelitian ini menggunakan alat ukur/instrumen yang memuat daftar 

pernyataan-pernyataan untuk mengukur suatu fenomena dimana di dalam 

proses pengumpulan data dan responden memberikan penilaian terhadap 

pernyataan-pernyataan tersebut kemudian diukur berdasarkan skala Likert 

maka tidak menutup kemungkinan jawaban responden dipengaruhi oleh 

unsur-unsur yang sifatnya subyektifitas. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang tidak 

memiliki pengontrolan variable sehingga kebenaran hubungan yang 

dihipotesiskan didasarkan pada keyakinan penemuan melalui pengujian 

hipotesis. 

6.3. Saran 

Dari simpulan yang dikemukakan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Hendaknya pihak Pimpinan pada Kantor Pemerintah Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru memberi perhatian terhadap upaya dalam memotivasi untuk 

mendorong pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja terutama pada 

pegawai baru yang mempunyai masa kerja yang relatif singkat.  

2. Perbaikan Sistem penilaian kinerja, Pengembangan Karir pegawai dilakukan 

dengan memberikan pekerjaan dan bertanggung jawab lebih besar, baik 

berupa keterampilan, kreatifitas, inovasi, waktu kerja, komunikasi, 

kesempatan, keputusan pengawasan dan penguasaan kerja sehingga kinerja  

akan lebih meningkat di masa yang akan datang. 
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3. Variabel pengembangan karir mempunyai pengaruh yang paling dominan 

terhadap kepuasan kerja , yang mana dalam hal ini ketegasan dalam 

menetapkan setiap aturan organisasi dan konsekuensinya perlu ditingkatkan 

lagi sehingga ada dorongan dalam diri setiap pegawai untuk meningkatkan 

kedisiplinannya dengan mentaati setiap aturan yang berlaku di Kantor 

Pemerintah Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 
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Lampiran 1 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 

“PENGARUH PENILAIAN KINERJA DAN 

PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP 

KEPUASAN KERJA” 
 

 

 

Saya mahasiswa program pasca sarja STIE Nobel Indonesia Makassar, sedang 

menyusun Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen 

dari STIE Nobel Indonesia Makassar dengan judul 

“PENGARUH PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR 

TERHADAP KEPUASAN KERJA” 

Besar harapan saya kiranya Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari bersedia mengisi 

kuesioner ini dengan sejujur – jujurnya sesuai kondisi atau keadaan sebenarnya. Penelitian 

ini semata-mata hanya untuk kepentingan akademik penyusunan Tesis. Atas kerja 

samanya saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk pengisian 

1. Jawablah setiap pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara/ 

Saudari dengan sejujur – jujurnya, dan perlu dketahui bahwa jawaban dari 

kuesioner ini tidak berhubungan dengan benar atau salah. 

2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jwaban yang 

sesuai menurut Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari. Adapun makna tanda tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

SS= Sangat Setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 



Identitas Responden 

Umur : 

Lama bekerja : 

Jenis kelamin : a. Laki – laki 

   b. perempuan 

Pendidikan Terakhir : a. Pendidikan Dasar 

b. SLTA/ SMK, 

c. Diploma, dan 

d. S1/ S2/ S3 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari.



Kepuasan Kerja (Y)  

1 Saya sudah merasa puas dengan pekerjaan 

yang saya alami saat ini 

     

2 Pekerjaan yang dilimpahkan kepada saya, saya 

merasa siap dan bertanggung jawa 

     

3 Saya diberikan kebebasan oleh pimpinan 

saya dalam pekerjaan saya 

     

4 Pekerjaan saya perperan penting dalam 

kepentingan pekerjaan dimasa mendatang 

     

5 Saya merasa puas dengan fasilitas 

pekerjaan yang dimiliki oleh kantor 

     

 

 

 

Kurnia Mahasiswa PPs STIE Nobel Indonesi 

" Terima Kasih kesempatan dan waktu bapak/ibu " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Regresi Frekuensi 

Frequencies 

Notes 

Output Created 12-JUN-2020 19:30:05 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
56 

Missin

g 

Value 

Handli

ng 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with valid 

data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 

X1.3 X1.4 X1.5 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

X2.5 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resour

ces 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 X2.1 

N 
Valid 56 56 56 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



Statistics 

 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 Y1 Y2 

N 
Valid 56 56 56 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Statistics 

 Y3 Y4 Y5 Y 

N 
Valid 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

X1.1 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

2 4 7.1 7.1 7.1 

3 16 28.6 28.6 35.7 

4 22 39.3 39.3 75.0 

5 14 25.0 25.0 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

X1.2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

2 3 5.4 5.4 5.4 

3 14 25.0 25.0 30.4 

4 23 41.1 41.1 71.4 

5 16 28.6 28.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 



X1.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

2 4 7.1 7.1 7.1 

3 9 16.1 16.1 23.2 

4 26 46.4 46.4 69.6 

5 17 30.4 30.4 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 3 5.4 5.4 5.4 

3 12 21.4 21.4 26.8 

4 26 46.4 46.4 73.2 

5 15 26.8 26.8 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 5 8.9 8.9 8.9 

3 10 17.9 17.9 26.8 

4 23 41.1 41.1 67.9 

5 18 32.1 32.1 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



X1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15 1 1.8 1.8 1.8 

16 2 3.6 3.6 5.4 

17 4 7.1 7.1 12.5 

18 9 16.1 16.1 28.6 

19 10 17.9 17.9 46.4 

20 10 17.9 17.9 64.3 

21 13 23.2 23.2 87.5 

22 3 5.4 5.4 92.9 

23 2 3.6 3.6 96.4 

24 1 1.8 1.8 98.2 

25 1 1.8 1.8 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 4 7.1 7.1 7.1 

3 11 19.6 19.6 26.8 

4 26 46.4 46.4 73.2 

5 15 26.8 26.8 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 1.8 1.8 1.8 

3 12 21.4 21.4 23.2 

4 24 42.9 42.9 66.1 

5 19 33.9 33.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 



X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 3 5.4 5.4 5.4 

3 11 19.6 19.6 25.0 

4 22 39.3 39.3 64.3 

5 20 35.7 35.7 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 4 7.1 7.1 7.1 

3 11 19.6 19.6 26.8 

4 23 41.1 41.1 67.9 

5 18 32.1 32.1 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 3.6 3.6 3.6 

3 16 28.6 28.6 32.1 

4 25 44.6 44.6 76.8 

5 13 23.2 23.2 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15 1 1.8 1.8 1.8 

17 4 7.1 7.1 8.9 

18 10 17.9 17.9 26.8 

19 10 17.9 17.9 44.6 

20 9 16.1 16.1 60.7 

21 11 19.6 19.6 80.4 

22 5 8.9 8.9 89.3 

23 4 7.1 7.1 96.4 

25 2 3.6 3.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 1.8 1.8 1.8 

3 9 16.1 16.1 17.9 

4 28 50.0 50.0 67.9 

5 18 32.1 32.1 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 5 8.9 8.9 8.9 

4 30 53.6 53.6 62.5 

5 21 37.5 37.5 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 1.8 1.8 1.8 

3 6 10.7 10.7 12.5 

4 30 53.6 53.6 66.1 

5 19 33.9 33.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0  



Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 9 16.1 16.1 16.1 

4 33 58.9 58.9 75.0 

5 14 25.0 25.0 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 6 10.7 10.7 10.7 

4 28 50.0 50.0 60.7 

5 22 39.3 39.3 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

Y 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

16 1 1.8 1.8 1.8 

18 3 5.4 5.4 7.1 

19 5 8.9 8.9 16.1 

20 17 30.4 30.4 46.4 

21 7 12.5 12.5 58.9 

22 12 21.4 21.4 80.4 

23 7 12.5 12.5 92.9 

24 2 3.6 3.6 96.4 

25 2 3.6 3.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

  



Lampiran 4. Regresi Histogram Normalitas 

 

Regression 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 20.98 1.804 56 

X1 19.66 1.984 56 

X2 19.93 2.035 56 

 

Correlations 

 Y X1 X2 

Pearson Correlation 

Y 1.000 .826 .926 

X1 .826 1.000 .795 

X2 .926 .795 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Y . .000 .000 

X1 .000 . .000 

X2 .000 .000 . 

N 

Y 56 56 56 

X1 56 56 56 

X2 56 56 56 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X2, X1b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 .938a .879 .875 .639 .879 192.939 2 

 

 



Model Summaryb 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df2 Sig. F Change 

1 53a .000 1.667 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 157.368 2 78.684 192.939 .000b 

Residual 21.614 53 .408   

Total 178.982 55    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.690 .899  4.103 .000 

X1 .222 .072 .244 3.100 .003 

X2 .649 .070 .732 9.289 .000 

 

Coefficientsa 

Model 95.0% Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearit

y Statistics 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-order Partial Part Tolerance 

1 

(Constant) 1.886 5.494     

X1 .078 .366 .826 .392 .148 .367 

X2 .509 .789 .926 .787 .443 .367 

 

 



Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

VIF 

1 

(Constant)  

X1 2.723 

X2 2.723 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Coefficient Correlationsa 

Model X2 X1 

1 

Correlations 
X2 1.000 -.795 

X1 -.795 1.000 

Covariances 
X2 .005 -.004 

X1 -.004 .005 

a. Dependent Variable: Y 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) X1 X2 

1 

1 2.992 1.000 .00 .00 .00 

2 .006 22.305 1.00 .09 .11 

3 .002 38.213 .00 .90 .89 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 16.75 25.46 20.98 1.692 56 

Std. Predicted Value -2.502 2.646 .000 1.000 56 

Standard Error of 

Predicted Value 
.088 .268 .141 .043 56 

Adjusted Predicted 

Value 
16.87 25.54 20.98 1.692 56 

Residual -1.104 1.545 .000 .627 56 

Std. Residual -1.728 2.419 .000 .982 56 

Stud. Residual -1.745 2.464 .001 1.007 56 

Deleted Residual -1.125 1.602 .001 .660 56 

Stud. Deleted Residual -1.780 2.593 .005 1.025 56 

Mahal. Distance .057 8.684 1.964 1.959 56 

Cook's Distance .000 .171 .018 .029 56 

Centered Leverage 

Value 
.001 .158 .036 .036 56 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

  



Charts 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 5. Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 56 100.0 

Excluded
a 

0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.875 .859 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.82 .897 56 

X1.2 3.93 .871 56 

X1.3 4.00 .874 56 

X1.4 3.95 .840 56 

X1.5 3.96 .934 56 

X1 19.66 1.984 56 

X2.1 3.93 .871 56 

X2.2 4.09 .793 56 

X2.3 4.05 .883 56 

X2.4 3.98 .904 56 

X2.5 3.88 .810 56 

X2 19.93 2.035 56 

Y1 4.13 .740 56 

Y2 4.29 .624 56 

Y3 4.20 .699 56 

Y4 4.09 .640 56 

Y5 4.29 .653 56 

Y 20.98 1.804 56 

 

 

 

 

 

 

 



Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 X2.1 X2.2 

X1.1 1.000 -.017 .186 -.061 .036 .517 .170 .330 

X1.2 -.017 1.000 .167 -.154 -.137 .375 .353 .009 

X1.3 .186 .167 1.000 -.074 -.134 .503 .072 .131 

X1.4 -.061 -.154 -.074 1.000 .206 .392 -.080 .035 

X1.5 .036 -.137 -.134 .206 1.000 .455 .153 .054 

X1 .517 .375 .503 .392 .455 1.000 .301 .251 

X2.1 .170 .353 .072 -.080 .153 .301 1.000 -.228 

X2.2 .330 .009 .131 .035 .054 .251 -.228 1.000 

X2.3 .196 -.090 .189 .249 .311 .384 -.090 .201 

X2.4 .153 -.002 .115 .501 .387 .513 -.048 .002 

X2.5 .194 .502 .231 -.010 .066 .437 .090 .103 

X2 .431 .315 .307 .306 .420 .795 .315 .421 

Y1 .253 .155 .141 .157 .349 .475 .042 .229 

Y2 .093 .205 .167 .238 .299 .447 .139 .058 

Y3 .405 .173 .238 .173 .234 .547 .233 .460 

Y4 .028 .272 .292 .178 .036 .353 .109 -.052 

Y5 .306 .228 .096 .095 .136 .385 .228 .196 

Y .414 .381 .346 .311 .399 .826 .277 .344 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.3 X2.4 X2.5 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 

X1.1 .196 .153 .194 .431 .253 .093 .405 .028 

X1.2 -.090 -.002 .502 .315 .155 .205 .173 .272 

X1.3 .189 .115 .231 .307 .141 .167 .238 .292 

X1.4 .249 .501 -.010 .306 .157 .238 .173 .178 

X1.5 .311 .387 .066 .420 .349 .299 .234 .036 

X1 .384 .513 .437 .795 .475 .447 .547 .353 

X2.1 -.090 -.048 .090 .315 .042 .139 .233 .109 

X2.2 .201 .002 .103 .421 .229 .058 .460 -.052 

X2.3 1.000 .161 .060 .569 .518 .269 .189 .249 

X2.4 .161 1.000 .096 .533 .275 .364 .265 .348 

X2.5 .060 .096 1.000 .546 .178 .288 .108 .337 

X2 .569 .533 .546 1.000 .525 .474 .522 .424 

Y1 .518 .275 .178 .525 1.000 .118 .233 .091 

Y2 .269 .364 .288 .474 .118 1.000 .119 .162 

Y3 .189 .265 .108 .522 .233 .119 1.000 -.121 

Y4 .249 .348 .337 .424 .091 .162 -.121 1.000 

Y5 .320 .194 .344 .536 .151 -.070 .194 .199 

Y .583 .535 .459 .926 .628 .473 .551 .474 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inter-Item Correlation Matrix 

 Y5 Y 

X1.1 .306 .414 

X1.2 .228 .381 

X1.3 .096 .346 

X1.4 .095 .311 

X1.5 .136 .399 

X1 .385 .826 

X2.1 .228 .277 

X2.2 .196 .344 

X2.3 .320 .583 

X2.4 .194 .535 

X2.5 .344 .459 

X2 .536 .926 

Y1 .151 .628 

Y2 -.070 .473 

Y3 .194 .551 

Y4 .199 .474 

Y5 1.000 .545 

Y .545 1.000 

 

 

 

 

 



Inter-Item Covariance Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 X2.1 X2.2 

X1.1 .804 -.013 .145 -.046 .030 .920 .132 .234 

X1.2 -.013 .758 .127 -.113 -.112 .648 .268 .006 

X1.3 .145 .127 .764 -.055 -.109 .873 .055 .091 

X1.4 -.046 -.113 -.055 .706 .162 .654 -.058 .023 

X1.5 .030 -.112 -.109 .162 .871 .842 .125 .040 

X1 .920 .648 .873 .654 .842 3.937 .521 .394 

X2.1 .132 .268 .055 -.058 .125 .521 .758 -.157 

X2.2 .234 .006 .091 .023 .040 .394 -.157 .628 

X2.3 .155 -.069 .145 .185 .256 .673 -.069 .141 

X2.4 .124 -.001 .091 .381 .327 .921 -.038 .002 

X2.5 .141 .355 .164 -.007 .050 .702 .064 .066 

X2 .787 .558 .545 .523 .797 3.212 .558 .679 

Y1 .168 .100 .091 .098 .241 .698 .027 .134 

Y2 .052 .112 .091 .125 .174 .553 .075 .029 

Y3 .254 .105 .145 .102 .153 .759 .142 .255 

Y4 .016 .152 .164 .096 .021 .449 .061 -.026 

Y5 .179 .130 .055 .052 .083 .499 .130 .101 

Y .669 .599 .545 .472 .672 2.957 .435 .493 

 

 

 

 

 

 



Inter-Item Covariance Matrix 

 X2.3 X2.4 X2.5 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 

X1.1 .155 .124 .141 .787 .168 .052 .254 .016 

X1.2 -.069 -.001 .355 .558 .100 .112 .105 .152 

X1.3 .145 .091 .164 .545 .091 .091 .145 .164 

X1.4 .185 .381 -.007 .523 .098 .125 .102 .096 

X1.5 .256 .327 .050 .797 .241 .174 .153 .021 

X1 .673 .921 .702 3.212 .698 .553 .759 .449 

X2.1 -.069 -.038 .064 .558 .027 .075 .142 .061 

X2.2 .141 .002 .066 .679 .134 .029 .255 -.026 

X2.3 .779 .128 .043 1.022 .339 .148 .117 .141 

X2.4 .128 .818 .070 .981 .184 .205 .167 .202 

X2.5 .043 .070 .657 .900 .107 .145 .061 .175 

X2 1.022 .981 .900 4.140 .791 .603 .742 .552 

Y1 .339 .184 .107 .791 .548 .055 .120 .043 

Y2 .148 .205 .145 .603 .055 .390 .052 .065 

Y3 .117 .167 .061 .742 .120 .052 .488 -.054 

Y4 .141 .202 .175 .552 .043 .065 -.054 .410 

Y5 .184 .114 .182 .712 .073 -.029 .088 .083 

Y .928 .872 .670 3.399 .839 .532 .694 .547 

 

 

 

 

 

 



Inter-Item Covariance Matrix 

 Y5 Y 

X1.1 .179 .669 

X1.2 .130 .599 

X1.3 .055 .545 

X1.4 .052 .472 

X1.5 .083 .672 

X1 .499 2.957 

X2.1 .130 .435 

X2.2 .101 .493 

X2.3 .184 .928 

X2.4 .114 .872 

X2.5 .182 .670 

X2 .712 3.399 

Y1 .073 .839 

Y2 -.029 .532 

Y3 .088 .694 

Y4 .083 .547 

Y5 .426 .642 

Y .642 3.254 

 

 

 

 

 



Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance 

Item Means 6.730 3.821 20.982 17.161 5.491 38.441 

Item 

Variances 
1.174 .390 4.140 3.751 10.627 1.482 

Inter-Item 

Covariances 
.329 -.157 3.399 3.556 -21.628 .248 

Inter-Item 

Correlations 
.253 -.228 .926 1.154 -4.067 .041 

 

Summary Item Statistics 

 N of Items 

Item Means 18 

Item Variances 18 

Inter-Item Covariances 18 

Inter-Item Correlations 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 117.32 113.168 .414 . .872 

X1.2 117.21 115.408 .305 . .875 

X1.3 117.14 114.779 .338 . .874 

X1.4 117.20 115.979 .286 . .875 

X1.5 117.18 113.495 .377 . .873 

X1 101.48 85.381 .888 . .848 

X2.1 117.21 116.571 .241 . .877 

X2.2 117.05 116.233 .293 . .875 

X2.3 117.09 112.156 .478 . .870 

X2.4 117.16 111.592 .495 . .869 

X2.5 117.27 113.436 .451 . .871 

X2 101.21 83.008 .936 . .845 

Y1 117.02 113.109 .522 . .869 

Y2 116.86 115.506 .445 . .872 

Y3 116.95 113.579 .524 . .869 

Y4 117.05 116.088 .389 . .873 

Y5 116.86 114.888 .469 . .871 

Y 100.16 86.683 .951 . .843 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. 

Deviation 

N of 

Items 

121.14 121.870 11.039 18 



 

ANOVA with Cochran's Test 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

Cochran's 

Q 

Sig 

Between People 372.381 55 6.771   

Within 

People 

Between Items 36596.067 17 2152.710 931.880 .000 

Residual 790.155 935 .845   

Total 37386.222 952 39.271   

Total 37758.603 
100

7 
37.496 

  

Grand Mean = 6.73 

 

Hotelling's T-Squared Test 

Hotelling's T-Squared F df1 df2 Sig 

.000a . . . . 

a. Hotelling's T-Squared cannot be computed because of 

a singular covariance matrix. 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence Interval F Test with True 

Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Value df1 df2 

Single 

Measures 
.280a .204 .384 8.012 55 935 

Average 

Measures 
.875c .822 .918 8.012 55 935 

 

 



Intraclass Correlation Coefficient 

 F Test with True Value 0b 

Sig 

Single Measures .000a 

Average Measures .000c 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures 

effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the 

between-measure variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it 

is not estimable otherwise. 
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