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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Tugas serta peran aparatur pemerintah dalam pembangunan semakin 

kompleks sebagai akibat dari tuntutan perubahan zaman. Dalam menghadapi 

berbagai tuntutan tersebut, bangsa indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah 

dan tantangan dalam berbagai aspek pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) 

adalah faktor yang mempengaruhi kedudukan aparatur selaku perencanaan, 

pengelola dan pelaksana program pembangunan yang mempunyai posisi penting 

dan strategis. 

Pada dasarnya, sumber daya manusia digunakan sebagai fasilitator, 

pemikir dan perencana dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pemahaman sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

pemahaman mikro dan makro. 

Sumber daya manusia mikro yaitu seseorang yang bekerja pada 

perusahaan atau organisasi dan menjadi anggota organisasi tersebut, biasanya 

disebut sebagai karyawan, buruh, pekerja dan lain-lain. Secara makro sumber 

daya manusia yaitu semua warga suatu negara yang telah memasuki usia 

produktif, baik telah ataupun yang belum bekerja. 

Aparatur sipil negara merupakan sumber daya manusia disektor 

pemerintahan yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional, karenanya peranan pengawai sangat 

penting sebagai pelaksana kegiatan. 
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Pegawai merupakan modal organisasi yang harus dikelola dan 

dikembangkan agar mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk menghadapi 

tantangan di lingkungan kerja. Secara umum, di dunia kerja, pada lembaga 

pemerintah terutama bidang sumber daya manusia akan menghadapi masalah 

dalam mancapai tujuannya. 

Instansi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai 

tujuannya, masing-masing instansi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap orang-

orang dalam instansi tersebut. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut tergantung 

pada keandalan dan kemampuan aparatur sipil negara atau pegawai dalam 

mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di instansi tersebut, karena tujuan 

instansi dapat tercapai melalui upaya para pelaku yang ada dalam setiap instansi.  

Pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia ini akan 

berkaitan erat dengan kinerja karyawan yang ada dalam suatu organisasi.   

Kinerja yang dimiliki oleh instansi pemerintahan pada dasarnya 

merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai 

dan aparatur sipil negara. Pegawai dan aparatur sipil negara akan bersedia bekerja 

dengan penuh semangat apabila merasa kebutuhan baik fisik maupun non fisik 

terpenuhi. Organisasi dituntut agar menghasilkan kinerja baik secara individual 

maupun secara kelompok. Untuk menunjang kinerja seorang pegawai perlu 

memiliki kompetensi, etos kerja, disiplin dan tanggung jawab sesuai kebutuhan 

yang diperlukan suatu instansi pemerintah. Penempatan pegawai juga harus 

didasarkan pada job description dan job specification yang telah ditentukan. 
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Kinerja menurut Mangkunegara (2006) dalam Riyanda (2017) adalah hasil 

kerja yang secara kualitas serta kuantitas pegawai yang melaksankan tugas serta 

tanggung jawabnya. 

Apabila faktor-faktor yang menyebabkan kinerja terpenuhi secara tepat, 

maka kinerja yang baik akan dapat dicapai. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai termasuk motivasi, etos kerja, disiplin kerja dan 

kompetensi. 

Seorang pegawai atau ASN dalam mengerjakan pekerjaannya, biasanya 

ditentukan oleh evaluasi terhadap kinerjanya. Evaluasi tidak hanya membantu 

memantau sumber daya organisasi tetapi juga mengukur penggunaan sumber daya 

yang efektif serta mengidentifikasi masalah yang terjadi. 

Evaluasi kinerja adalah faktor penting dalam peningkatan kinerja dan 

motivasi pegawai. Melalui evaluasi, maka kemampuan pegawai dapat 

diidentifikasi dan diketahui sehingga strategi untuk meningkatkan kinerja dapat 

ditentukan. 

Kinerja bisa diartikan sebagai tingkat kerja atau kemampuan seorang 

pegawai untuk memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditentukan dalam hal 

kualitas dan kuantitas. Kinerja bisa berarti ukuran hasil kerja seseorang. 

Dengan demikian, kinerja pegawai bisa diartikan sebagai suatu kondisi 

yang menunjukkan kemampuan pegawai untuk melakukan tugasnya di tempat 

kerja dan menggambarkan perilaku mereka dalam aktivitas kerja. 

Beberapa elemen kinerja pegawai dapat dilihat dari berbagai aspek yang 

dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat kinerja tertentu, aspek-aspek tersebut 
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antara lain efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan kepuasan pelanggan/yang 

dilayani. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana karyawan dapat 

menggunakan sumber daya untuk melakukan tugas yang direncanakan dan 

berbagai tujuan yang dapat dicapai. Tingkat efisiensi mengukur penggunaan 

sumber daya yang paling sedikit ketika melakukan pekerjaan. Pada saat yang 

sama, jumlah sumber daya yang tidak maksimal penggunannya juga dapat diukur. 

Apabila sumber daya tidak maksimal penggunannya, maka akan semakin rendah 

tingkat efisiensinya.  

Faktor-faktor mempengaruhi kinerja antara lain adalah gaya 

kepeminpinan, lingkungan kerja, kompetensi, motivasi, disiplin kerja dan etos 

kerja. 

Kompetensi menurut Spencer (tanpa tahun) dalam Lubis (2018) yaitu 

berupa karakteristik dasar pegawai yang berhubungan dengan efektivitas kinerja 

di tempat kerjanya. 

Kompetensi merupakan bagian dari kepribadian yang melekat pada orang 

yang memiliki perilaku yang dapat diprediksi dalam situasi yang berbeda dan 

memiliki tanggung jawab professional yang berbeda. Baik atau buruknya kinerja 

pegawai bisa diukur melalui kriteria atau standar yang digunakan. Efektifitas 

tingkat kinerja seseorang ditentukan oleh tingkat kompetensi yang dimilikinya. 

Kompetensi menggambarkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 

disetiap tingkat, menguraikan standar untuk setiap tingkat dan menentukan 

karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan 
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tugas dan tanggung jawab secara efektif guna mencapai standar kualitas 

professional dan menghasilkan kinerja yang baik. 

Kompetensi aparatur sipil negara bisa dicapai dengan memberikan 

pelatihan berdasarkan kebutuhan kerja dan tujuan organisasi. 

Romberg (2007) dalam Riyanda (2017) mengemukakan bahwa seorang 

pegawai mempunyai kompetensi yang tinggi jika mempunyai pengalaman kerja, 

latar belakang pendidikan yang sesuai, mempunyai keahlian, pengetahuan serta 

keterampilan. 

Selain kompetensi, disiplin juga memberi pengaruh terhadap tingkat 

kinerja pegawai.  

Disiplin adalah fungsi operasional terpenting dalam manajemen sumber 

daya manusia, semakin tinggi disiplin seseorang semakin tinggi pula kinerjanya. 

Organisasi akan sulit mendapatkan hasil terbaik apabila tidak didukung oleh 

disiplin para pegawainya.  

Disiplin adalah faktor utama yang diperlukan dan dianggap sebagai alat 

untuk memperingati pegawai yang tidak ingin mengubah karakter dan perilaku 

mereka. Apabila seorang pegawai merasa bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan, maka pegawai tersebut memiliki disiplin yang baik. 

Etos kerja adalah salah satu faktor yang juga mempengaruhi tingkat 

kinerja pegawai. Kata etos (Ethos) menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani 

kuno adalah penampilan karakter diri yang selaras dengan etika, kredibilitas, 

kepercayaan, keunikan, kewenangan, pengalaman, wawasan, pengetahuan, 
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kamampuan, keandalan, integritas, akuntabilitas, serta sikap dan perilaku yang 

dipercaya sepenuhnya oleh seseorang.  

Intinya, orang yang mempunyai etos kerja dianggap dapat dipercaya, 

mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berkualitas tinggi. Umumnya, 

dalam lingkungan kerja etos kerja menggambarkan profesi, pekerjaan, dan 

keterampilan seseorang. 

Tingkat pendidikan ataupun gelar akademis seseorang tidak memberi 

pengaruh terhadap etos kerja. Etos merupakan kemampuan bertindak, 

mengeksekusi, bekerja dengan baik dan kerja yang berkualitas.  Etos adalah 

karakter diri yang hebat, bisa diandalkan, berkualitas, produktif, berkinerja dan 

selalu puas dengan hasil kerjanya. 

Etos kerja adalah hal utama dalam bekerja agar keunggulan budi dan 

keunggulan karakter tercapai, yang tentu saja berasal dari ketekunan manusia. 

Kemampuan dalam bekerja adalah hal yang penting dalam upaya menciptakan 

keunggulan. 

Kompetensi, disiplin kerja dan etos kerja sangat mempengaruhi kinerja 

seseorang. Etos kerja professional merupakan kunci kesuksesan, jika kesadaran 

kesadaran atas etos profesionalisme tidak ditanamkan maka kita akan terlindas 

oleh dinamika perubahan, miskin prestasi, dan tidak akan menjadi manusia 

produktif, mulia dan bermartabat.  

Dengan etos kerja dan disiplin kerja yang dimiliki oleh aparatur 

pemerintah maka akan menunjukkan seberapa besar kompetensinya, dimana hal 

ini berdampak pada kinerja aparatur tersebut. Kuncinya adalah kinerja dapat 
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tercapai sesuai harapan dengan etos kerja dan displin kerja yang didukung oleh 

kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, sehingga pekerjaan bisa terlaksana secara 

efektif dan efisien. 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Mempunyai tugas yang cukup berat, yakni melaksanakan 

tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan 

dan aset daerah. Dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan pegawai 

dan aparatur sipil negara dengan kemampuan yang sesuai antara pekerjaan dan 

latar belakang pendidikannya, disiplin kerja dan semangat kerja yang tinggi pula, 

mengingat tingginya beban kerja yang diemban. 

Menurut pengamatan awal penulis kompetensi sumber daya manusia, 

disiplin kerja dan etos kerja yang dimiliki oleh ASN pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih 

terbilang rendah. Dan ini tentu akan berdampak pada kinerjanya.  

Kinerja aparatur secara kuantitas dapat dilihat dari program kerja yang 

belum terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan organisasi.  

Tingkat kedisiplinan para pegawai dan ASN pada Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pandapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

masih rendah, para pegawai maupun ASN kebanyakan datang atau hadir ditempat 

kerja tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, begitu pula saat istirahat 

dan waktu pulang, sebagian  tidak melapor apabila tidak masuk kerja, hal ini jelas 

berpengaruh terhadap etos kerja dan hasil kerja para pegawai dan ASN, dalam 

artian jika para ASN selalu terlambat datang dan cepat pulang tidak sesuai dengan 
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aturan yang ada, maka akan berpengaruh pada etos kerja dan kompetensi mereka, 

berupa tugas dan tanggung jawab yang harusnya mereka dapat kerja secara 

maksimal menjadi tidak maksimal, karena banyak waktu yang terbuang akibatnya 

akan terjadi keterlambatan pekerjaan yang seharusnya dapat terselesaikan dengan 

cepat akan terkendala waktu karena kehadiran yang tidak tepat waktu, yang 

otomatis berpengaruh pada kinerja para ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Menurut Siagian (2002) dalam Sartika (2014) disiplin adalah perilaku 

manajemen yang mendorong anggotanya mentaati aturan, dengan kata lain 

disiplin merupakan bentuk pelatihan dalam meningkatkan dan membentuk 

pengetahuan, sikap dan perilaku agar pegawai secara sukarela mencoba bekerja 

sama dengan pegawai lainnya dalam meningkatkan prestasi kerjanya. 

Melihat berbagai fenomena perilaku ASN yang terjadi pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi SDM, Disiplin Kerja, dan Etos Kerja Terhadap 

Kinerja ASN Pada Badan Pengelolaaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan selayar”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah Kompetensi SDM, disiplin kerja dan etos kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Apakah kompetensi SDM, disiplin Kerja dan etos kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi SDM, Disiplin Kerja dan Etos Kerja 

berpengaruh terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM, disiplin kerja 

dan etos kerja secara parsial terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM, disiplin kerja 

dan etos kerja secara simultan terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaruh kompetensi 

SDM, disiplin kerja dan etos kerja terhadap kinerja ASN pada Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi organisasi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Badan Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 

upaya peningkatan kinerja ASN untuk memenuhi kebutuhan organisasi. 

2. Manfaat bagi penulis 

Dengan penelitan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

yang telah diperoleh diperkuliahan terutama yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

3. Manfaat bagi pembaca 

Bisa menjadi pembanding atau referensi bagi penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, khususnya dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2. 1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan saat ini. 

Yang pertama adalah penelitian mengenai pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja yang telah diteliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan antara lain: 

Khaeriah et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

kompetensi, Kesadaran, Pelatihan, Infrastuktur dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Barru. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 

orang pegawai. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi, Kesadaran, Pelatihan, Infrastuktur 

dan Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap  

Kinerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Barru.  

Putra et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Kompetensi, Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar. Polpulasi dalam penelitian 

ini berjumlah 60 orang, pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh 

(sensus), analisis data menggunakan analisis linier berganda. Dengan hasil 
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penelitian  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Kompetensi, Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi secara parsial terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, dan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi, Motivasi Kerja dan Budaya 

Organisasi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Polewali Mandar, dan variable kompetensi merupakan variable yang 

paling dominan. 

Ardiansyah & Sulistiyowati (2018) telah melakukan penelitian yang 

berjudul Pengaruh Kompetensi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja 

Pegawai. Populasinya adalah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kuningan sebanyak 97 orang, dengan menggunakan teknik sampling 

jenuh teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan skala pengukuran 

instrument menggunakan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis 

linier berganda. Menurut penelitian yang dilakukan, variable kompetensi dan 

kecerdasan emosi memiliki pengaruh positif parsial dan simultan terhadap kinerja 

pegawai. 

Yang kedua, beberapa penelitian tentang pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan, yaitu : 

Suwanto (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Disiplin 

Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum 

Tangerang Selatan, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 57 orang 

karyawan dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data 
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menggunakan wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi kepustakaan, analisis 

data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikorelasi, 

uji heteroskedastisitas, regresi linier, koefisien determinasi dan uji signifikan (uji t 

dan uji f). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa 

disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan simultan 

terhadap kinerja pada rumah sakit umum Tangerang. 

Topik penelitian Gesang (2017) adalah Pengaruh Disiplin Kerja, Tekanan 

Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Administrasi 

Pertanahan Negara Kabupaten Kebumen. Menggunanakan penelitian kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sampel total atau sensus yauitu 

berjumlah 93 responden. Teknik analisis datanya menggunakan uji validitas dan 

realibilitas, statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji 

hipotesis. Hasilnya menggambarkan bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja 

secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sedangkan stress kerja tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja  pegawai.  

Ardi & Sukmasari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Disiplin Kerja, Promosi Jabatan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Data 

penelitian diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Sampel yang digunakan 

terdiri dari 44 responden dan diolah melalui analisis deskriptif dan analisis 

statistik kuantitatif menggunakan regresi untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, setelah sebelumnya diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Hasil uji menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja, promosi 
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jabatan dan kompensasi akan diikuti peningkatan kinerja karyawan, begitu pula 

sebaliknya. Kasus ini menunjukkan bahwa agar kinerja karyawan meningkat 

diperlukan adanya pemerataan disiplin kerja, peluang dalam promosi jabatan dan 

pemberian kompensasi yang sesuai dengan keinginan karyawan. 

Yang ketiga etos kerja, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti saat ini antara lain adalah Penelitian yang dilakukan oleh 

Hardiansyah (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Magelang)  menggunakan variabel X1 = Etos Kerja, X2 = Disiplin Kerja dan 

Y = Kinerja Pegawai. Hasil penelitian ini adalah Etos kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. Etos kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif secara simultan 

terhadap kinerja pegawai.  

Novita (2019) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pagawai kantor BPKAD 

provinsi Riau, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 91 orang, sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, 

adapun metode penelitian yang digunkan adalah metode penelitian regresi liner 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja berpengaruh secara 

positif terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja, dan etos kerja dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pegawai BPKAD provinsi Riau. 
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2. 2. Kinerja 

2.2.1. Pengertian Kinerja 

Efektitas organisasi dapat dinilai melalui kinerja yang dihasilkan, kinerja 

merupakan tolak ukur utama dalam menentukan ketepatan menempatkan personil 

pada struktur organisasi dan kepegawaian. Oleh sebab itu, organisasi harus 

mengetahui dan memahami kinerja pegawainya. 

Kinerja menurut sedarmayanti (2007) dalam Sartika (2014) adalah 

pencapaian atau prestasi kerja seseorang sesuai tugasnya. Hasil kerja seseorang 

atau kelompok pada  sebuah organisasi dikerjakan secara legal sesuai dengan 

wewenang serta tanggung jawabnya agar tujuan organisasi tercapai tanpa 

melanggar hukum dan etika. 

Marthins dan Jackson (2006) dalam Sartika (2014) mengatakan bahwa 

kinerja (performance) adalah tentang apa yang dikerjakan dan tidak dikerjakan 

oleh pegawai. Kinerja pegawai umumnya meliputi kuantitas hasil, kualitas hasil, 

kehadiran dan kerjasama. 

Sastrohadiwiryo (2003) dalam Sartika (2014) mengatakan bahwa evaluasi 

kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau tim evaluasi 

untuk mengevaluasi kinerja dengan membandingkan kinerja dengan kinerja 

deskripsi pekerjaan pada periode tertentu setiap akhir tahun. 

Menurut Mangkunegara (2011) dalam Hardiansyah (2017) kinerja 

karyawan yaitu hasil dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
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Menurut Setiawan dan Kartika  (2014) dalam Hardiansyah (2017) kinerja 

pegawai merupakan salah satu faktor yang penting karena kemajuan organisasi 

tergantung dari sumber daya manusia yang dimiliki. Jika kinerja meningkat maka 

keberhasilan mencapai tujuan akan semakin terbuka, begitu sebaliknya, jika 

kinerja menurun maka akan mengakibatkan kemunduran bagi organisasi. 

 

2.2.2. Indikator Kinerja Pegawai 

Beberapa indikator Dalam mengukur kinerja pegawai menurut Setiawan 

dan Kartika (2014) dalam Hardiansyah (2017) adalah sebagai berikut: 

1. Ketepatan menyelesaikan tugas yaitu ketepatan manajemen jam kerja dan 

akurasi pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. 

2. Kesesuaian jam kerja, karyawan bersedia untuk mematuhi peraturan 

mengenai waktu datang/pulang kerja termasuk jumlah kehadiran. 

3. Jumlah ketidak hadiran pegawai selama periode tertentu. 

4. Kerjasama antar pegawai yaitu kemampuan dalam bekerja secara bersama-

sama agar mendapatkan hasil pekerjaan secara efisien dan efektif. 

 

2.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Berikut ini beberapa faktor menurut Wirawan (2009) dalam Hardiansyah 

(2017) yang mampu mempengaruhi kinerja  seseorang: 

1. Faktor internal, faktor ini berasal dari dalam diri seseorang yang dibawa sejak 

lahir seiring perkembangannya, misalnya bakat, sifat, fisik dan kejiwaan. 
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Faktor yang didapatkan seperti pengetahuan, pengalaman, keahlian, etos kerja 

dan motivasi kerja. 

2. Faktor lingkungan internal organisasi, berupa dukungan dari dalam 

organisasi, diantaranya visi misi organisasi, tujuan organisasi, system 

manajemen, tekhnologi, strategi organisasi, kompensasi, kepemimpinan, dan 

budaya organisasi. 

3. Faktor lingkungan eksternal, berupa situasi atau peristiwa di lingkungan 

eksternal organisasi diantaranya factor ekonomi, politik, social budaya, 

agama dan daya saing. 

Kinerja menurut Mahmudi (2009) dalam Riyanda (2017) memiliki struktur 

yang berlapis dan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut 

beberapa faktor yang berpengaruh: 

1. Faktor personal atau individual, berupa pengetahuan, kahlian, percaya diri, 

disiplin, kompetensi, motivasi dan komitmen. 

2. Faktor kepemimpinan, berupa kemampuan memotivasi, arahan, serta 

dukungan dari manajer atau leader. 

3. Faktor sistem, berupa sistem kerja, sarana dan prasarana kerja, proses 

organisasi, dan budaya kerja organisasi. 

4. Faktor tim, berupa saling mendukung dan memotivasi satu sama lainnya, 

kekompakan dan solidaritas tim. 

5. Faktor situasional, berupa tekanan serta kondisi lingkungan ekstrnal dan 

internal. 
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2.2.4. Efek Kinerja Pegawai 

Dengan kinerja yang tinggi maka akan memberi dampak positif terhadap 

beberapa hal, menurut Sedarmayanti (2007) kinerja karyawan berpengaruh pada : 

1. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai 

2. Meningkatkan kondisi, kualitas dan hasil kerja. 

3. Mengembangkan dan memanfaatkan pegawai secara optimal sehingga 

mereka mampu menarget level karir, promosi dan posisi jabatannya. 

4. Mendorong terjalinnya hubungan yang sehat dan saling menguntungkan 

antara atasan dan bawahan. 

5. Karyawan memahami keseluruhan situasi organisasi  dibidang kepegawaian 

terutama kinerja pegawai. 

6. Karyawan memahami potensinya sehingga mereka dapat mengembangkan 

diri. 

 

2. 3. Kompetensi 

2.3.1. Pengertian Kompetensi 

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen yang 

memfokuskan perhatiannya terhadap pengaturan sumber daya manusia dalam 

kegiatan suatu organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia menganggap pegawai adalah kekayaan 

utama organisasi yang harus dikelola dengan baik, sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai secara efektif dan efisien, oleh karena itu, organisasi harus 

menerapkan sebuah manajemen sumber daya manusia yang baik guna 
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menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang 

handal. 

Ide dasar kompetensi sebenarnya berasal dari David Mc Clelland (tanpa 

tahun) dalam Sedarmayanti (2018) melalui tulisan yang cukup kontrofersial dalam 

jurnal American Psychologist berjudul Testing for Compotence Letter Than for 

Intelligence. Kemudian banyak ahli yang mengembangkan teori tentang 

kompetensi. 

Freaden dan Nilson (2003) dalam Sedarmayanti (2018) juga mengatakan 

kompetensi merupakan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan secara 

produktif dengan orang lain dan lingkungan mereka. 

Kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang perkerjaan dan tanggung 

jawab seseorang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional 

yang diemban oleh pegawai atau karyawan.  

Wibowo (2014) dalam Widowati (2017) mengatakan kompetensi 

merupakan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas berdasarkan 

keterampilan dan pengetahuan didukung dengan sikap kerja yang sesuai dengan 

pekerjaan tersebut. 

Sedangkan Romberg (2007) dalam Riyanda (2017) berpendapat bahwa 

apabila seorang pegawai memiliki pengalaman kerja, latar belakang pendidikan 

yang mendukung profesi, mempunyai keahlian atau pengetahuan, dan mempunyai 

keterampilan, maka pegawai tersebut dikategorikan sebagai pegawai yang 

memiliki kompetensi yang tinggi. 
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2.3.2. Jenis-jenis Kompetensi 

Jenis-jenis kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008) dalam Sartika 

(2014) terdiri atas : 

1. Kompetensi teknis atau fungsional biasa juga disebut hard skills/hard 

competency yang berkonsentrasi pada kemapuan teknis pekerjaan yang 

menggambarkan tanggung jawab, tantangan dan sasaran kerja yang harus 

dicapai agar bisa berprestasi dengan baik. 

2. Kompetensi perilaku, biasa juga disebut kompetensi lunak (soft skills/soft 

competency). Kompetensi perilaku lebih fokus pada perilaku produktif yang 

harus dimiliki dan dibuktikan seseorang melalui prestasi kerja. 

3. Kompetensi pengetahuan atau keterampilan seseorang. Kompetensi ini 

menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. 

 

2.3.3. Indikator Kompetensi 

Kompetensi pegawai menurut Romberg (2007) dalam Riyanda (2017) 

dapat diukur melalui 4 indikator yakni : 

1. Pengalaman Kerja. 

2. Latar belakang pendidikan. 

3. Pengetahuan. 

4. Keterampilan. 

Pengalaman kerja Sutrisno (2009) dalam Riyanda (2017) berarti bahwa 

dasar bagi seseorang menempatkan diri sesuai situasi, berani mengambil resiko, 

berani menghadapi tantangan, bertanggung jawab penuh dan bisa berkomunikasi 
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dengan baik dengan semua pihak, tetap menjaga produktifitas, kinerja dan 

kapasitas dalam bidangnya. 

Menurut Sutrisno (2009) Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

penguasaan teori dan keterampilan dalam pengambilan keputusan disetiap  

kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkat kontribusi pegawai dan mengembangkan sumber daya manusia 

dalam menghadapi semua kemungkinan karena perubahan lingkungan (Riyanda, 

2017). 

Pengetahuan merupakan pengetahuan atau informasi seseorang pada 

bidang tertentu. 

Keterampilan merupakan kemampuan dalam mengerjakan tugas tertentu 

baik itu tugas fisik maupun mental. 

 

2.3.4. Manfaat Kompetensi 

Manfaat kompetensi dapat dilihat dari beberapa hal berikut : 

1. Karyawan memiliki kesempatan meningkatkan pengetahuan melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

2. Kompetensi yang dimiliki bisa member nilai tambah bagi pertumbuhan dan 

pengembangan. 

3. Meningkatkan keterampilan dan pemasaran pegawai. 

4. Adanya hubungan yang jelas dengan pelajaran sebelumnya, kemampuan 

berbagi baik itu keterampilan, nilai dan potensi untuk pengembangan karir. 
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5. Kejelasan pada karir pegawai, untuk mencapai sebuah posisi yang lebih tinggi, 

seseorang dapat membandingkan kemampuannya saat ini dan kemampuan 

yang di butuhkan pada posisi yang lebih tinggi. 

6. Penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir menjadi jelas 

7. Evaluasi kerja lebih objektif dan standar umpan balik berbasis kemampuan 

yang jelas. 

Hal utama sistem kompetensi yakni sebagai alat penentu dalam 

memprediksikan keberhasilan kerja seorang pegawai. Pendekatan kompetensi 

dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai proses kerja seorang pegawai. Semakin 

tinggi kompetensi yang dimiliki seorang pegawai maka akan berpengaruh positif 

terhadap kinerjanya. Kinerja seorang pegawai bisa dilihat dari kompetensi yang 

dimilikinya, oleh karena itu diharapkan pegawai memiliki kompetensi yang 

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal di tempat tugasnya. 

 

2. 4. Disiplin Kerja 

2.4.1.  Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin adalah bagian terpenting dari fungsi manajemen sumber daya 

manusia, apabila disiplin pegawainya tinggi, maka semakin tinggi pula 

kinerjanya. Apabila kedisiplinan tidak diterapkan, maka organisasi, perusahaan 

atau instansi tidak akan mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. 

Disiplin menurut Simamora (2004) dalam Riyanda (2017) yaitu cara 

mengoreksi dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh 
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seseorang. Hasibuan (2006) dalam Riyanda (2017) mengatakan bahwa disiplin 

kerja merupakan kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua 

peraturan dan norma sosial yang berlaku. 

Menurut Moenir (2002) dalam Widowati (2017) disiplin kerja para 

petugas adalah suatu hal yang didambakan oleh semua pihak. Kedisiplinan dapat 

diartikan apabila pegawai datang dan pulang sesuai waktu, mengerjakan pekerjaan 

dengan baik, serta mematuhi peraturan dan norma-norma sosial yang ada. 

 

2.4.2.  Indikator-indikator Kedisiplinan 

Menurut sudarmanto (2009) dalam  Riyanda (2017) ada beberapa indikator 

disiplin kerja yakni: 

1. Ketepatan waktu : setiap pegawai tiba di kantor tepat waktu 

2. Menggunakan peralatan kantor dengan baik : berhati-hati memakai peralatan 

kantor menunjukkan seorang pegawai mempunyai disiplin kerja yang baik. 

3. Tanggung jawab yang tinggi : pegawai mampu menyelesaikan tugas sesuai 

dengan aturan dan penuh tanggung jawab. 

4. Mematuhi peraturan kantor, misalnya berpakaian rapi, membuat ijin jika tidak 

masuk kantor, mencerminkan disiplin yang tinggi. 

Disiplin menunjukan kondisi karyawan terhadap aturan-aturan yang ada. 

Penerapan disiplin yang tinggi oleh Siagian berdampak terhadap:  

1. Tingginya perhatian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.  

2. Tingginya semangat dan gairah kerja serta inisiatif para karyawan dalam 

bekerja. Apabila karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi cenderung 
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akan bekerja dengan lebih baik, tepat waktu, dan tidak pernah membolos. 

Karyawan akan semangat untuk berangkat kerja sehingga disiplin kerja nya 

menjadi tinggi. 

3. Tingginya tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya.  

4. Mempererat rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan 

karyawan.  

5. Efisiensi dan produktivitas kerja meningkat. Disiplin kerja yang baik akan 

meningkatkan efisiensi kerja semaksimal mungkin, tidak menghabiskan waktu 

yang banyak bagi perusahaan untuk sekedar melakukan pembenahan diaspek 

kedisplinan tersebut dan waktu dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

2.4.3. Jenis-jenis Disiplin 

Disiplin tidak hanya terpaku pada ketepatan watu, ada beberapa jenis 

disiplin yang sering kita lakukan. Moenir (2002) dalam Widowati (2017) 

mengemukakan terdapat dua jenis disiplin dominan yang menghasilkan barang 

atau jasa sesuai dengan apa yang dinginkan oleh organisasi.  

Jenis disiplin yang pertama adalah disiplin dalam hal waktu, jenis disiplin 

waktu ini  mudah dilihat dan dikontrol baik olah manajemen yang bersangkutan 

maupun oleh masyarakat. Disiplin terhadap jam kerja misalnya melalui sistem 

daftar absensi yang baik atau sistem absen atau sistem apel, dan dapat dipantau 

dengan tepat dan cepat dan disiplin dalam hal kerja atau perbuatan. 
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Yang kedua adalah disiplin dalam hal kerja atau perbuatan yaitu isi 

pekerjaan  pada dasarnya terdiri dari metode pengajaran, prosedur kerjanya, waktu 

dan jumlah unit yang telah ditetapkan dan mutu yang telah dibakukan. Keharusan 

mematuhi aturan inilah yang disebut disiplin kerja.  

Disiplin kerja harus selalu dipantau selama proses implementasi, disiplin 

seharusnya menjadi perilaku standar setiap pegawai dalam sebuah organisasi. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan disiplin kerja 

yaitu: 

1. Adanya kejelasan pembagian tugas atau pekerjaan agar diketahui oleh pegawai. 

2. Perlunya petunjuk kerja yangsingkat padat dan lengkap. 

3. Adanya kesadaran pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Perlakuan adil atas setiap pelanggaran yang terjadi. 

5. Kesadaran pegawai akan kecerobohan dan kelalaiannya yang bisa merugikan 

diri, organisasi dan orang lain. 

Tujuan utama dari disiplin adalah untuk memaksimalkan hasil dengan 

menghindari pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin berusaha 

mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan 

perlengkapan kerja yang disebabkan oleh kelalaian, senda gurau atau pencurian. 

Disiplin berusaha untuk mengatasi kesalahan dan kelalaian yang disebabkan 

karena kurang perhatian, ketidak mampuan dan keterlambatan. 

Disiplin diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih lanjut, 

serta untuk menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-

tindakan individu dalam iktikad tidak baiknya terhadap kelompok, disiplin 
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berusaha untuk melindungi prilaku baik dengan menetapkan respon yang 

dikehendaki. 

 

2. 5. Etos Kerja 

2.5.1. Pengertian Etos Kerja 

Menurut Jansen H. Sinamo (2011) dalam  Yuliarti, n.d. (2016)  etos kerja 

professional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada 

kesadaran kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada 

paradigma kerja integral.  

Istilah paradigma disini berarti konsep utama tentang kerja itu sendiri yang 

mencakup idealisme yang mendasari, prinsip-prinsip yang mengatur, nilai-nilai 

yang menggerakkan, sikap-sikap yang dilahirkan, standar-standar yang hendak 

dicapai, termasuk karakter utama, pikiran dasar, kode etik, kode moral, dan kode 

perilaku bagi para pemeluknya. Jadi jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu 

komunitas menganut paradigma kerja tertentu, percaya padanya secara tulusdan 

serius, serta berkomitmen pada paradigma kerja tersebut maka kepercayaan itu 

akan melahirkan sikap kerja dan perilaku kerja mereka secara khas itulah etos 

kerja mereka, dan itu pula budaya kerja mereka. 

Khasanah (2004) dalam Hardiansyah (2017) mengemukakakan bahwa etos 

kerja adalah karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral 

seseorang serta pandangan mengenai cara bertindak atau pun gagasan yang paling 

komprehensif tentang tatanan kerja. 
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Setiap pegawai harus memiliki kemampuan untuk memahami pentingnya 

etos kerja yang tinggi, karena setiap organisasi sangat membutuhkan kerja keras 

dan komitmen yang tinggi dari setiap pegawai. Setiap organisasi yang ingin maju, 

akan melibatkan anggota dalam kinerjanya. Etos kerja yang dimiliki oleh 

seseorang atau kelompok masyarakat akan menjadi sumber motivasi bagi 

perbuatannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

Melalui etos kerja yang juga dikenal dengan kata akhlak yang baik dan 

buruk (moral), oleh karena itu dalam etos kerja terkandung antusias atau semangat 

yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu secara maksimal, bahkan berupaya untuk 

mencapai kualitas kerja yang sempurna. Dengan kata lain, ada keinginan untuk 

menyempurnakan suatu pekerjaan dan menghindari kerusakan sehingga setiap 

pekerjaannya bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan 

dalam pekerjaan. 

 

2.5.2.  Ciri-ciri Etos Kerja 

Menurut Tasmara (2002) dalam Ciri-ciri individu atau kelompok 

masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah :   

1. Mereka memiliki komitmen; 

2. Mereka kecanduan terhadap waktu; 

3. Mereka kecanduan disiplin dan semangat pembaharuan; 

4. Konsekuen dan menghadapi tantangan; 

5. Mereka mempunyai rasa percaya diri serta kerja dikatakan sebagai ibadah; 

6. Mereka adalah orang-orang bertanggung jawab; 
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7. Mempunyai jiwa kepemimpinan, dan keinginan untuk mandiri; 

8. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia; 

9. Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur 

bagi eksistensi manusia; 

10. Kerja dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. 

 

2.5.3.  Indikator Etos Kerja 

Menurut Tasmara (2002)  bahwa etos kerja individu dapat diukur melalui 

beberapa aspek-aspek berikut : 

1. Menghargai waktu.  

 Individu yang memiliki etos kerja tinggi menganggap waktu sebagai hal yang 

sangat berarti dan sebagai sarana produktivitasnya. Contohnya dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai jam kerja dan disiplin dalam bekerja. 

2. Tangguh dan pantang menyerah.  

 Individu dengan etos kerja yang tinggi cenderung bekerja keras, ulet dan tidak 

mudah menyerah pada tantangan atau tekanan. Misalnya bisa menyelesaikan 

pekerjaanya tepat pada waktunya. 

3. Keinginan untuk mandiri. 

Seseorang yang mempunyai etos kerja tinggi selalu berusaha mengunakan 

segala kemampuannya untuk mendapatkan hasil dari usahanya sendiri. Contoh 

dapat menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan. 

4. Penyesuaian. 
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Individu dengan etos kerja tinggi seringkali mampu melakukan penyesuaian 

yang baik dalam lingkungan kerja, rekan kerja ataupun dengan atasan atau 

bawahan. Misalnya mampu berinteraksi dan menghargai karyawan lain.  

Untuk mengukur etos kerja, indikator yang digunakan menurut Salamun 

dkk (1995) dalam Hardiansyah (2017)antara lain : 

1. kerja keras; 

2. Disiplin; 

3. Jujur; 

4. Tanggung jawab; 

5. Rajin; 

6. Tekun. 

 

2.5.4.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Etos kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : 

1. Agama  

Pada dasarnya, agama adalah sistem nilai yang mempengaruhi atau menetukan 

gaya hidup pengikutnya. Jika seseorang serius dalam kehidupan 

beragama,maka pemikiran, perilakunya atau tindakannya pasti akan 

terpengaruh oleh doktrin agama yang dianut. Agama secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi seberapa besar etos kerja yang dimiliki oleh seseorang. 

2. Budaya 

Sikap spiritual, keteguhan hati, disiplin dan semangat kerja masyarakat disebut 

juga etos budaya, disebut juga dengan semangat budaya dalam bekerja. 
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Kualitas etika kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat 

yang relevan. Masyarakat dengan sistem nilai budaya yang maju akan memiliki 

etika profesi yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Orang dengan sistem 

nilai budaya konservatif memiliki etika profesi yang rendah, atau bahkan tidak 

memiliki etika profesi sama sekali. 

3. Sosial politik 

Struktur politik yang ada dimasyarakat mempengaruhi tinggi rendahnya etos 

kerja mereka, struktur politik yang ada mendorong agar masyarakat bekerja 

keras dan menikmati hasil kerja mereka sepenuhnya. Etos kerja harus dimulai 

dengan menyadarai bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

masa deapan negara. Jika orientasi hidup seluruh masyarakat dapat mendorong 

masa depan yang lebih baik, maka aka nada dorongan untuk mengatasi 

kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.  

4. Kondisi lingkungan  

Faktor kondisi geografis mampu mempengaruhi etos kerja seseorang. Sumber 

daya alam yang ada mempengaruhi masyarakat untuk mengelola dan 

mengambil manfaatnya, bahkan mengajak orang lain untuk ikut serta mencari 

penghidupan di lingkungan tersebut. 

5. Pendidikan  

Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. 

Dengan tingginya kualitas sumber daya yang dimiliki maka orang tersebut 

akan mempunyai etos kerja. Pendidikan merata dan bermutu diiringi dengan 

perluasan dan peningkatan pendidikan, keahlian, dan ketermpilan dengan 
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sendirinya meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat selaku 

pelaku ekonomi. 

6. Struktur ekonomi  

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau 

tidaknya struktur ekonomi yang bias  memberikan intensif bagi anggota 

masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka 

dengan penuh. 

7. Motivasi intrinsik individu  

Etos kerja yaitu suatu pandangan dan sikap yang berdasarkan pada nilai-nilai 

yang dianut. Keyakinan ini menjadi kekuatan pendorong dalam bekerja. Etos 

kerja dipengaruhi oleh motivasi yang melekat pada diri sendiri. Motivasi yang 

melekat pada diri sendiri. Motivasi semacam itu biasanya disebut motivasi 

intrinsik. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Marthins dan Jackson (2006) dalam Sartika (2014) mengemukakan bahwa 

kinerja merupakan apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seorang 

karyawan. Disebagian besar pekerjaan, kinerja karyawan merupakan elemen-

elemen yang mencakup kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu 

dari hasil, kehadiran, dan kemampuan berkolaborasi. 

Kompetensi, disiplin dan etos kerja merupakan elemen yang memegang 

peranan penting dalam pencapaian kinerja yang maksimal. 

Dalam sebuah organisasi maupun instansi kompetensi yang dimiliki oleh 

anggota organisasi atau instansi tersebut merupakan hal yang penting dan harus 

selalu ditingkatkan. Kompetensi pegawai dianggap penting karena dengan 

memiliki kompetensi yang mumpuni (baik), maka pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan akan berjalan dengan lancar. 

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang, yang 

memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan baik. Kompetensi yang dimaksud 

meliputi bagian kepribadian yang dalam dan melekat pada seseorang dengan 

perilaku yang dapat diprediksi dalam berbagai situasi dan tugas kerja. 

Menurut Romberg (2007) dalam Riyanda (2017) seorang pegawai 

mempunyai kompetensi yang tinggi jika mempunyai pengalaman kerja, latar 

belakang pendidikan yang sesuai, mempunyai pengetahuan dan keterampilan. 
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Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu disiplin kerja. 

Kedisiplinan kerja akan berdampak pada kehidupan pribadi pegawai yang 

berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi harus mengawasi setiap tindakan dan 

perilaku yang dilakukan oleh pegawai saat bekerja. Apabila ada tindakan 

penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan maupun sesuatu yang dianulir 

dari fakta yang ada, sebaiknya organisasi menetapkan hukuman bagi pegawainya. 

Atasan pun sebaiknya mengetahui dan melaksanakan aturan yang ada didalam 

organisasi. 

Hasibuan (2006) dalam Riyanda (2017) mengatakan bahwa disiplin kerja 

merupakan kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan 

dan norma sosial yang berlaku. Menurut sudarmanto (2009) dalam  Riyanda 

(2017) Kedisiplinan dapat diartikan bahwa seorang karyawan yang mempunyai 

disiplin yang kerja tinggi dapat dilihat dan dinilai dari ketepatan waktu, 

menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang tinggi, dan 

ketaatan terhadap aturan kantor.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja adalah etos kerja. Manusia 

adalah makhluk kerja yang memiliki persamaan dengan hewan juga, bekerja 

dengan cara sendiri, tetapi tentu lain dengan caranya. Hewan bekerja semata 

berdasarkan naluriah, tidak ada etos, kode etik atau permintaan akal. Berbeda 

dengan manusia, manusia memiliki moralitas, dan mereka harus memiliki etos 

dan pendayagunaan akal, untuk meringankan beban kerja dan meraih prestasi 

yang sehebat mungkin. Ketika manusia bekerja tanpa akal, hasil pekerjaannya 

tidak akan mengalami kemajuan. 
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Khasanah (2002) dalam (Hardiansyah, 2017) mengemukakakan bahwa etos 

kerja adalah karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral 

seseorang serta pandangan mengenai cara bertindak atau pun gagasan yang paling 

komprehensif tentang tatanan kerja. Karyawan dengan etos kerja yang baik akan 

berusaha menunjukkan sikap, karakter, dan keyakinannya terhadap pekerjaannya 

melalui tindakan dan kerja yang maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka konseptual penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi (X1) 

- Pengalaman kerja 

- Latar Belakang Pendidikan 

- Pengetahuan  

- Keterampilan 

  Romberg (2007) 

 

Disiplin(X2) 

- Ketepatan Waktu 

- Menggunakan peralatan 

kantor dengan baik 

- Tanggungjawab yang tinggi 

- Ketaatan terhadap aturan 

Sudarmanto (2009) 

 

Kinerja (Y) 

- Ketepatan penyelesaiaan 

tugas 

- Kesesuaian jam kerja 

- Tingkat kehadiran 

- Kerjasama antar 

pegawai 

Setiawan dan Kartika  

(2014) 

 

 

Etos Keraj(X3) 

- Kerja keras 

- Disiplin 

- Jujur 

- Tanggung jawab 

- Rajin 

- Tekun 

Salamun dkk (1995) 
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3.2.   Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesis penelitian, yaitu : 

1. Kompetensi SDM, disiplin kerja dan etos kerja berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Kompetensi SDM, Disiplin Kerja dan Etos Kerja berpengaruh secara Simultan 

terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Variable kompetensi SDM memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja ASN 

pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

 

3.3.   Defenisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menguji dua variabel yaitu variabel independen dan varibel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM, 

disiplin kerja, dan etos kerja, variable dependennya adalah kinerja pegawai.  

Definisi operasional yang digunakan untuk penelitian ini kemudian 

diuraikan menjadi indikator yang meliputi:  

a. Kompetensi SDM (X1) dapat dijadikan patokan untuk menilai proses kerja 

ASN. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang maka kinerjanya pun 

akan meningkat. Menurut Romberg (2007) dalam Riyanda (2017) indikator 

untuk mengukur kompetensi:  
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1. pengalaman kerja 

2. latar belakang pendidikan 

3. memiliki keahlian/pengetahuan, dan keterampilan 

b. Disiplin kerja (X2) merupakan prosedur yang mengoreksi atau menghukum 

bawahan apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan atau prosedur. 

Menurut Sudarmanto (2009) dalam Riyanda (2017) indikator kedisiplinan 

yaitu : 

1. Ketepatan waktu 

2. Menggunakan peralatan kantor dengan baik 

3. Tanggung jawab yang tinggi 

4. Ketatatan terhadap aturan 

c. Etos kerja (X3) adalah norma-norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan 

secara eksplinsit serta praktik-praktik yang diterima dan diakui sebagai 

kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dalam kehidupan kekaryaan para 

anggota organisasi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur etos 

kerja Salamun dkk (1995) dalam Hardiansyah (2017) yaitu :  

1. kerja keras 

2. Disiplin 

3. Jujur 

4. Tanggung jawab 

5. Rajin  

6. tekun  
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d. Kinerja pegawai (Y) kinerja merupakan salah satu faktor yang penting karena 

kemajuan organisasi tergantung dari sumber daya manusia yang dimiliki. 

Kinerja berupa hasil yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang sesuai 

dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai 

meliputi jumlah hasil, kualitas hasil, kuantitas hasil, ketepatan waktu, tingkat 

kehadiran dan kemampuan kerjasama. Untuk mengetahui tingkat kinerja 

pegawai menurut Setiawan dan Kartika (2014) dalam Hardiansyah (2017) 

dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut ini : 

1. Ketepatan Penyelesaian Tugas 

2. Kesesuaian Jam kerja 

3. Tingkat Kehadiran 

4. Kerjasama antar pegawai 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan 

pendekatan kuantitatif . Metode penelitian ini mengambil sampel dari satu 

populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang disajikan dalam penelitian 

ini merupakan data dalam bentuk angka. 

 

4.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan waktu 

penelitian dilakukan mulai bulan September sampai Oktober 2020. 

 

4.3. Populasi dan Sampel 

Oleh Sugiono (tanpa tahun) dalam Echdar (2017) populasi dan sampel 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari yang kemudian 

disimpulkan. 

Populasi penelitian yaitu seluruh ASN pada Badan Pengelolaan Keuanagn, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampel  dalam 

penelitian adalah mengambil seluruh populasi atau sampel jenuh. 
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Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 (Lima Puluh 

Tujuh) pegawai ASN, terdiri dari : 

Tabel 4.1. Jumlah pegawai ASN pada Badan Pengelolaan, Keuangan Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

NO. BAGIAN PEKERJAAN JUMLAH 

1. Kepala Badan 1 

2. Sekretaris Badan 1 

3. Kepala Bidang  6 

4. Kepala Sub Bagian 3 

5. Kepala Sub Bidang 18 

6. Staf (PNS) 28 

 JUMLAH 57 

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar) 

 

 

4.4.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu : 

1. Data Primer.  

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden 

dilokasi penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh 

dengan membagikan kuisioner yang berisi beberapa pernyataan kepada 

responden, selanjutnya responden mengisi pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dalam kuisioner. 
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2. Data Sekunder.  

Data sekunder berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data ini 

diperoleh melalui studi dokumentasi dan jurnal penelitian yang dapat menjadi 

referensi bagi penelitian ini. 

 

4.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah melalui : 

1. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pernyataan kepada responden. Kuesioner yang digunakan adalah model 

pertanyaan tertutup, berupa format pertanyaan disertai pilihan jawaban, 

sehingga responden bisa memilih sala satu jawaban yang ada. Pengukuran 

yang digunakan adalah dengan skala penilain likert. 

2. Studi pustaka atau dokumentasi yang digunakan dalam mengumpulkan data-

data pendukung untuk penelitian yang berupa dokumen-dokumen, dan 

mempelajari berbagai macam buku, jurnal, dan informasi dari internet yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

4.6.  Instrument Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai intrumen penelitian, dalam 

pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu 

pernyataan, dengan skala penilaian Likert dari nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) 

dengan ketentuan Sangat Tidak Setuju (STS) nilai bobot 1, Kurang Setuju (KS) 
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nilai bobot 2 (dua), Biasa Biasa nilai bobot 3, Setuju (S) nilai bobot 4 (empat) dan 

Sangat Setuju (SS) nilai bobot 5 (lima). 

Untuk memperoleh hasil maksimal yang diinginkan maka dilakukan 

pengujian instrumen dengan menggunakan tekhnik pengujian data yaitu : 

1. Uji Validitas.  

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui validitas kuesioner. Validitas disini 

berarti kuesioner yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu kuesioner tersebut 

tergolong valid. Uji validitas ini bisa dilakukan dengan membandingkan nilai 

r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r hitung diambil dari output SPSS Cronbach 

Alpha pada kolom Correlated Item-Total Correlation. Sedangkan nilai r tabel 

diambil dengan menggunakan rumus df= n – 2 (Ghozali, 2015). 

2. Uji reliabilitas.  

Uji reliabilitas merupakan salah satu jenis uji kehandalan yang bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau 

dipercaya. Uji reliabilitas semua item/pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini akan menggunakan rumus cronbach alpha (koefisien alpha 

cronbach), jika nilai alpha cronbach >0,6 maka rumus tersebut secara umum 

dianggap reliable (Ghozali, 2015). 
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4.7.  Alat Analisis 

4.7.1. Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif adalah salah satu bentuk metode penganalisaan 

data yang digunakan untuk mendeskripsikan hipotesis penelitian melalui 

penjabaran hasil-hasil penelitian secara deskriptif.   

 

4.7.2. Metode Analisis Kuantitatif 

Metode analisisi kuantitatif adalah menganalisis data dalam bentuk 

bilangan atau angka-angka. Pendekatan model analisis yang digunakan yaitu 

analisis regresi linier berganda. 

 

4.7.3. Uji Asumsi Klasik 

Apabila model penelitian telah memenuhi persyaratan yaitu lolos asumsi 

klasik, maka berikutnya dilakukan pengujian regresi linier. Syarat yang harus 

terpenuhi yakni data harus terdistribusikan secara normal dan tidak bersifat 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

Persamaan regresi berganda bisa digunakan apabila memenuhi asumsi 

klasik untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (Best Linier 

Ubias Estimator/BLUE) dari suatu persamaan regresi berganda dengan metode 

kuadran terkecil (least squares). Bentuk-bentuk uji asumsi klasik di atas, secara 

rinci akan diurakian dengan penjabaran sebagai berikut : 
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a. Uji Normalitas 

uji normalitas merupakan cara untuk menguji model regresi, variable 

dependen, variable independen, atau keduanya apakah memiliki distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

hamper normal. Normalitas bisa dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik.  

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi dimana satu atau lebih variable independen 

mempunyai korelasi semperna atau hamper sempurna dengan variable 

independen lainnya. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi menemukan korelasi antar variable independen. Alasan 

penggunaan uji multikolinieritas ini adalah karena dalam analisis regresi 

terdapat asumsi yang menyatakan bahwa variable independen tidak boleh 

memiliki gejala multikolinieritas, atau tidak ada korelasi antar variable 

independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah terdapat 

ketidak samaan varians pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya 

dalam model regresi. Apabila varians residual dari satu pengamatan ke yang 

lain konstan, itu disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 
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4.7.4.   Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier 

berganda yaitu regresi di mana variable dependen (Y) dihubungkan/dijelaskan 

dengan lebih dari satu variable (mungkin dua, tiga, dan seterusnya) tetapi 

menunjukkan diagram hubungan linier. 

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah dikemukakan pada Bab II, 

model persamaan regresi berganda untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 ………+ b nXn +  e 

Dimana :    

Y = Variabel Terikat (dependen) 

Α = Konstanta  

b1 – bn = Koefisien Regresi  

X1 –  Xn =  Variabel Bebas ( Independen) 

E =  Error term dari variabel lain 

Formulasi rumus regresi linear berganda dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

Y : Kinerja Pegawai 

α : Konstanta (nilai Y apabila X1, X2, dan X3,)   

 : Koefisien regresi 
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X1 : Kompetensi SDM 

X2 : Disiplin Kerja 

X3 : Etos Kerja 

e : Error term dari variable lain 

Untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan dalam analisa, maka 

digunakan program SPSS. 22 (Statiscal Product and Service Solutions). 

 

4.8. Teknik Analisis Data 

4.8.1. Uji t atau Uji Parsial 

Uji parsial ini bertujuan untuk menguji pengaruh variable independen 

secara parsial terhadap variable dependen. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan standar error 

dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dengan cara : 

a. t tabel lebih kecil dari r hitung maka variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  

b. t tabel lebih besar dari r hitung maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat.  

 

4.8.2. Uji f atau Uji Simultan 

Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) 

terhadap perubahan nilai variabel dependen, dilakukan melalui pengujian terhadap 

besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan 

nilai semua variabel independen, untuk itu perlu dilakukan uji F. Uji F atau 
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ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang ditetapkan 

untuk penelitian dengan probability value dari hasil penelitian. 

 

4.8.3. Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ketepatan model diukur berdasarkan nilai korelasi yang dipangkatduakan (R2). 

Nilai koefisien determinan merupakan persentase dari R2 dengan interpretasi 

semakin mendekati nilai 100% maka model yang digunakan semakin tepat dan 

selisihnya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah salah satu perangkat daerah yang ada di lingkungan  

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai 

unsur pembantu Bupati dalam hal melaksanakan fungsi penunjang urusan 

Pemerintahan bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang ditetapkan 

melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 71 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. 

Visi dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah “Terwujudnya Peningkatan Penerimaan 

Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 

dan Profesional”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang ditempuh yaitu : 

1. Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Daerah. 
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2. Mewujudkan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang semakin 

berkualitas. 

3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, 

Bermoral dan Memahami Medan Kerja.  

Gambar 5.1. 
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5.2. Gambaran Umum Responden 

Kuesioner didistribusikan sebanyak 57 responden dan terkumpul sebanyak 

57 kuesioner. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa responden 

memberikan perhatian terhadap topik yang diteliti. 

Kuesioner terkait tentang variabel kompetensi SDM, disiplin kerja dan 

etos kerja terhadap kinerja pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulaun Selayar.  

Deskripsi responden perlu diketahui untuk mengetahui kondisi responden 

secara umum. Adapun karakteristik responden meliputi: jenis kelamin, usia, dan 

pendidikan terakhir.  

 

5.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil frekwensi jawaban responden berdasarkan jenis kelamin pegawai 

ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Peresentase (%) 

1 Perempuan 30 52,63 

2 Laki – Laki 27 47,37 

Total 57 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Tabel di atas menunjukkan responden dengan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 27 responden (52,63%) sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 30 responden (47,37%). Gambaran tersebut menunjukkan 
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bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mayoritas berjenis kelamin perempuan. 

 

5.2.2. Responden Berdasarkan Usia 

Hasil frekuensi lama bekerja ditinjau dari aspek usia pegawai ASN Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase (%) 

1 20 – 30 5 8,77 

2 31 – 40 15 26,32 

3 41 – 50 26 45,61 

4 >50 11 19,30 

Total 57 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan hasil jawaban responden terdapat sejumlah 5 responden 

(8,77%) yang berusia 20-30 tahun, sebanyak 15 responden (26,32%) berusia 31-

40 tahun, sebanyak 26 responden (45,61%) berusia 41-50 tahun, dan 11 responden 

(19,30%) berusia 51-60 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar berusia 41-50 tahun, artinya pada rentang usia 41-50 tahun karyawan 

memiliki pengalaman, kepercayaan diri yang tinggi, dan keterampilan yang 

menjadi faktor utama keunggulan dalam bekerja. 
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5.2.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan pendidikan terakhir 

pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.3. Karakteristik Responden Bedasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

1 SLTA/SMA 16 28,07 

2 D3 2 3,51 

3 S1 32 56,14 

4 S2 7 12,28 

Total 57 100 

 Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan hasil jawaban responden terdapat sejumlah 16 responden 

(28,07%) yang memiliki pendidikan SLTA/ SMA, sebanyak 2 responden 

memiliki pendidikan D3 ( 3,51%), 32 responden (56,14%) memiliki pendidikan 

S1, dan sebanyak 7 responden (12,28%) memiliki pendidikan terakhir Magister 

(S2). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 

pendidikan terakhir sarjana (S1), artinya pegawai memiliki kualitas dan integritas 

yang lebih baik karena dibekali teori dan praktik yang cukup mumpuni. Sehingga 

akan menunjang kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih baik. 
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5.3. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Berikut ini deskripsi data dari variabel-variabel penelitian yang digunakan. 

Variabel tersebut terdiri dari kinerja ASN sebagai variabel dependen sedangkan 

kompetensi SDM, disiplin dan etos kerja ASN di Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai variabel 

independen. 

5.3.1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja 

Kinerja merupakan variabel dependen yang dapat diukur melalui empat 

indikator yaitu ketepatan penyelesaian tugas, kesesuaian jam kerja, tingkat 

kehadiran dan kerjasama antar pegawai. Tanggapan responden terhadap variabel 

kinerja dapat disajikan sebagai berikut :  

Tabel 5.4 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y1) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 2 3.5 3.5 3.5 

           Setuju 38 66.7 66.7 70.2 

           Sangat Setuju 17 29.8 29.8 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.4. pada pernyataan hasil kerja 

sesuai dengan target, pada indikator ketepatan penyelesaian tugas, responden 

memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 17 responden (29.8%), penilaian 

setuju sebanyak 38 responden (66.7%) dan ragu-ragu sebanyak 2 responden 

(3.5%). Berdasarkan tanggapan dari responden menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 
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Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha untuk memenuhi target dari pekerjaan 

yang diberikan. 

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y2) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Setuju 36 63.2 63.2 63.2 

           Sangat Setuju 21 36.8 36.8 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.5 pada pernyataan saya 

bekerja penuh perhitungan agar pekerjaan selesai sesuai dengan tujuannya pada 

indikator ketepatan penyelesaian tugas, responden memberikan penilaian sangat 

setuju sebanyak 21 responden (36.8%) dan penilaian setuju sebanyak 36 

responden (63.2%). Berdasarkan tanggapan dari responden menunjukkan bahwa 

pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha agar pekerjaan yang dibebankan kepada 

mereka dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan. 

Tabel 5.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y3) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 2 3.5 3.5 3.5 

           Setuju 40 70.2 70.2 73.7 

           Sangat Setuju 15 26.3 26.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Hasil tanggapan responden pada tabel 5.6 pada pernyataan setiap 

pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pada indikator 

kesesuaian jam kerja, responden memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 15 
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responden (26.3%), penilaian setuju sebanyak 40 responden (70.2%) dan 

penilaian ragu-ragu sebanyak 2 responden (3.5%). Berdasarkan tanggapan dari 

responden menunjukkan bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar 

berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu.  

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y4) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Setuju 45 78.9 78.9 78.9 

           Sangat Setuju 12 21.1 21.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada tabel 5.7 Pernyataan saya bekerja dengan memperhitungkan waktu  

kerja yang berlaku, pada indikator kesesuaian jam kerja, responden memberikan 

penilaian sangat setuju sebanyak 12 responden (21.1%) dan penilaian setuju 

sebanyak 45 responden (78.9%), dapat disimpulkan bahwa pengawai ASN pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar berusaha bekerja dengan memperhitungkan waktu kerja yang berlaku. 

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y5) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 7 12.3 12.3 12.3 

           Setuju 39 68.4 38.4 80.7 

           Sangat Setuju 11 19.3 19.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Tanggapan responden pada tabel 5.8 pada pernyataan saya selalu hadir 

dikantor sesuai dengan waktu yang ditentukan pada indikator tingkat kehadiran, 
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sebanyak 11 responden (19.3%) menyatakan sangat setuju, 39 responden (68.4%) 

menyatakan setuju dan 7 responden (12.3%) meyatakan ragu-ragu. Dari hasil 

tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar berusaha untuk hadir di tempat kerja sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y6) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 7 12.3 12.3 12.3 

           Setuju 38 66.7 33.7 78.9 

           Sangat Setuju 12 21.1 21.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Hasil tanggapan responden pada tabel 5.9 pada pernyataan saya 

meninggalkan kantor setelah jam kerja selesai, pada indikator tingkat kehadiran, 

terdapat 12 responden (21.1%) yang menyatakan sangat setuju, 38 responden 

(66.7%) menyatakan setuju dan 7 responden (12.3%) menyatakan ragu-ragu, dari 

hasil tanggapan responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai ASN 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagian besar telah memiliki kesadaran dalam 

memperhatikan tingkat kehadiran mereka. 

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y7) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 2 3.5 3.5 3.5 

           Setuju 36 63.2 63.2 66.7 

           Sangat Setuju 19 33.3 33.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel 5.10 pada pernyataan saya memiliki hubungan kerja 

sama yang baik dengan rekan kerja pada indikator kerjasama antar pegawai, 

terdapat 19 responden (33.3%) dengan tanggapan sangat setuju, 36 responden 

(63.2%) setuju dan 2 responden (3.5%) menaggapi ragu-ragu. Berdasarkan 

tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar mampu membina hubungan baik dengan sesama ASN atau rekan 

kerjanya. 

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja (Y8) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 2 3.5 3.5 3.5 

           Setuju 34 59.6 59.6 63.2 

           Sangat Setuju 21 36.8 36.8 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel 5.11 tanggapan responden pada pernyataan saya dapat bekerja 

dalam tim, 21 responden (36.8%) menyatakan sangat setuju, 34 responden 

(59.6%) menyatakan setuju dan 2 responden (3.5%) menyatakan ragu-ragu. Dapat 

disimpulkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mampu membina kerjasama tim 

dalam penyelesaian pekerjaan. 

 

5.3.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi 

Kompetensi merupakan variabel independen yang dapat diukur melalui 

empat indikator yaitu pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, pengetahuan 
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dan keterampian. Tanggapan atas variable kompetensi ini dapat disajikan melalui 

tabel berikut : 

Tabel 5.12 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.1) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Tidak Setuju 1 1.8 1.8 1.8 

           Ragu-ragu 1 1.8 1.8 3.5 

           Setuju 20 35.1 35.1 38.6 

           Sangat Setuju 35 61.4 61.4 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas pernyataan semakin lama seseorang bekerja 

semakin banyak pengalaman yang dimiliki pada indikator pengalaman kerja, 35 

responden (61.4%) menyatakan sangat setuju, 20 responden (35.1%) menyatakan 

setuju, 1 responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu dan 1 responden (1.8%)  

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan responden tersebut, secara 

umum pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerja berdasarkan pengalaman yang 

mereka miliki. 

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.2) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Tidak Setuju 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 28 49.1 49.1 50.9 

           Sangat Setuju 28 49.1 49.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari hasil tanggapan responden sesuai dengan tabel 5.13 pada pernyataan 

pengalaman kerja yang saya miliki membantu pekerjaan yang saya lakukan saat 
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ini, terdapat 28 responden (49.1%) menyatakan sangat setuju, 28 responden 

(49.1%) menyatakan setuju dan 1 responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja yang dimiliki oleh 

Pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontibusi terhadap penyelesaian 

pekerjaan mereka. 

Tabel 5.14 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.3) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Tidak Setuju 4 7.0 7.0 7.0 

           Ragu-ragu 3 5.3 5.3 12.3 

           Setuju 30 52.6 52.6 64.9 

           Sangat Setuju 20 35.1 35.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel diatas, terhadap pernyataan latar belakang pendidikan saya 

sesuai dengan bidang pekerjaan yang saya kerjakan, sebanyak 20 responden 

(35.1%) menyatakan sangat setuju, 30 responden (52.6%) menyatakan setuju, 3 

responden (5.3%) menyatakan ragu-ragu dan 4 responden (7.0%) menyatakan 

tidak setuju.  Dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai ASN pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar berpendapat bahwa sebagian besar mengangap bahwa pendidikan mereka 

sudah sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka kerjakan. 

Tabel 5.15 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.4) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Tidak Setuju 1 1.8 1.8 1.8 

           Ragu-ragu 4 7.0 7.0 8.8 
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           Setuju 36 63.2 63.2 71.9 

           Sangat Setuju 16 28.1 28.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.14 pada pernyataan latar belakang pendidikan saya 

membuat saya mampu menganalisis pekerjaan yang diberikan kepada saya, 

memperoleh hasil 16 responden (28.1%) menyatakan sangat setuju, 36 responden 

(63.2%) menyatakan setuju, 4 responden (7.0%) menyatakan ragu-ragu dan 1 

responden (1.8%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan latar belakang 

pendidikan yang dimilikinya mampu menganalisis pekerjaan yang diberikan oleh 

atasannya. 

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.5) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 6 10.5 10.5 10.5 

           Setuju 39 68.4 68.4 78.9 

           Sangat Setuju 12 21.1 21.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

 Pernyataan saya memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memamdai 

terkait pekerjaan yang saya kerjakan saat ini, berdasarkan tabel 5.16 mendapatkan 

tanggapan sebesar 12 responden (21.1%) yang menyatakan sangat setuju, 39 

responden (68.4%) menyatakan setuju dan 6 responden (10.5%) menyatakan ragu-

ragu, maka dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 
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Selayar  memiliki tingkat pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. 

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.6) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 3 5.3 5.3 5.3 

           Setuju 36 63.2 63.2 68.4 

           Sangat Setuju 18 31.6 31.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada tabel 5.17 diatas dapat dilihat bahwa persepsi responden terhadap 

pernyataan saya mampu menguasai pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai 

pengetahuan yang saya miliki, responden yang memberikan penilaian sangat 

setuju sebanyak 18 responden (31.6%), 36 responden (63.2%) menyatakan setuju 

dan 3 responden (5.3%) menyatakan ragu-ragu, dengan melihat hasil tanggapan 

responden tersebut mencerminkan bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar rata-tara 

memiliki kemampuan dalam menguasai pekerjaan yang diberikan. 

Tabel 5.18 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.7) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 2 3.5 3.5 3.5 

           Setuju 36 63.2 63.2 63.2 

           Sangat Setuju 19 33.3 33.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan dengan keterampilan yang saya 

miliki saya mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan kepada saya. 

Hasil tanggapan responden, ada 19 responden (33.3%) menyatakan sangat setuju, 
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36 responden (63.2%) menyatakan setuju dan 2 responden (3.5%) menyatakan 

ragu-ragu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai ASN pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar memiliki keterampilan yang cukup memadai. 

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi (X1.8) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Setuju 32 56.1 56.1 56.1 

           Sangat Setuju 25 43.9 43.9 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

 Pernyataan saya berusaha semaksimal mungkin menggunakan semua 

keterampilan yang saya miliki untuk memperoleh hasil yang optimal, berdasarkan 

tabel di atas memperoleh 25 responden (43.9%) menyatakan sangat setuju dan 32 

responden (56.1%) menyatakan setuju, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berusaha semaksimal mungkin 

menggunakan keterampilan yang mereka miliki dalam bekerja guna mendapatkan 

hasil yang optimal. 

 

5.3.3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel disiplin kerja 

Variabel independen selanjutnya adalah disiplin kerja, variabel ini dapat 

diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan waktu, menggunakan peralatan 

kantor dengan baik, tanggungjawab yang tinggi dan ketaatan terhadap aturan. 

Berikut ini adalah tabel tanggapan responden terhadap variabel disiplin 

kerja : 
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Tabel 5.20 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.1) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Tidak Setuju 1 1.8 1.8 1.8 

           Ragu-ragu 8 14.0 14.0 15.8 

           Setuju 27 47.4 47.4 63.2 

           Sangat Setuju 21 36.8 36.8 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada tabel 5.20 di atas, pada pernyataan saya datang dan pulang kantor 

sesuai dengan jam kerja, terdapat 21 responden (36.8%) yang menyatakan sangat 

setuju, 27 responden (47.4%) menyatakan setuju, 8 responden (14.0) yang 

menyatakan ragu-ragu dan 1 responden (1.8%). Dari tanggapan responden 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah  mentaati aturan ketepatan 

waktu. 

Tabel 5.21 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.2) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 4 7.0 7.0 7.0 

           Setuju 29 50.9 50.9 57.9 

           Sangat Setuju 24 42.1 42.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.21 tanggapan responden terhadap pernyataan saya 

selalu mentaati peraturan 5 (lima) hari jam kerja, mendapat tanggapan 24 

responden (42.1%) sangat setuju, 29 responden (50.9%) setuju dan 4 responden 

(7.0%) ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan pegawai ASN Badan 
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Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar terhadap aturan 5 hari jam kerja cukup tinggi. 

Tabel 5.22 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.3) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 3 5.3 5.3 5.3 

           Setuju 35 61.4 61.4 66.7 

           Sangat Setuju 19 33.3 33.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel 5.22 di atas dapat kita lihat bahwa pada pernyataan saya selalu 

merapikan peralatan kerja setelah selesai dipakai, 19 responden (33.3%) 

menyatakan sangat setuju, 35 responden (61.4%) menyatakan setuju dan sebanyak 

3 responden (5.3%) menyatakan ragu-ragu. Dapat disimpulkan bahwa pegawai 

ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar mempunyai kesadaran untuk merapikan peralatan yang 

mereka gunakan setelah selesai digunakan. 

Tabel 5.23 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.4) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 34 59.6 59.6 61.4 

           Sangat Setuju 22 38.6 38.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel di atas diperoleh hasil tanggapan pada pernyataan saya selalu 

menggunakan peralatan kantor semaksimal mungkin sesuai kebutuhan, dengan 

hasil 22 responden (38.6%) menyatakan sangat setuju, 34 responden (59.6%) 

menyatakan setuju dan 1 responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu. Dengan 
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demikian pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kesadaran dalam memelihara dan 

menggunakan peralatan kantor sesuai kebutuhan mereka. 

Tabel 5.24 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.5) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 27 47.4 47.4 49.1 

           Sangat Setuju 29 50.9 50.9 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada pernyataan saya selalu mengerjakan tugas dengan penuh rasa 

tanggung jawab, berdasarkan tabel 5.24 dengan hasil 29 responden (50.9%) 

menyatakan sangat setuju, 27 responden (47.4%) menyatakan setuju dan 1 

responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Tabel 5.25 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.6) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 3 5.3 5.3 5.3 

           Setuju 42 73.7 73.7 78.9 

           Sangat Setuju 12 21.1 21.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Tanggapan responden sesuai tabel 5.25 pada pernyataan saya selalu 

mengerjakan tugas yang diberikan sampai selesai setiap harinya, ditanggapi 12 

responden (21.1%) sangat setuju, 42 responden (73.7%) setuju dan 3 responden 

(5.3%) ragu-ragu. Hal ini mencerminkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan 
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Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian 

besar mengerjakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. 

Tabel 5.26 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.7) 

 

Frekuensi Persentase 
Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 6 10.5 10.5 10.5 

           Setuju 29 50.9 50.9 61.4 

           Sangat Setuju 22 38.6 38.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, pada pernyataan saya selalu membuat ijin jika 

tidak masuk kantor sesuai peraturan yang berlaku, mendapatkan tanggapan dari 

responden sebanyak 22 responden (38.6%) menyatakan sangat setuju, 29 

responden (50.9%) menyatakan setuju dan 6 responden (10.5%) menyatakan ragu-

ragu. Tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa pegawai ASN Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar selalu berusaha mentaati  aturan yang berlaku dalam hal membuat ijin. 

Tabel 5.27 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja (X2.8) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 4 7.0 7.0 7.0 

           Setuju 25 43.9 43.9 50.9 

           Sangat Setuju 28 49.1 49.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada pernyataan saya selalu mengenakan pakaian kerja dan selalu rapi 

sesuai aturan berdasarkan tabel 5.27 mendapatkan tanggapan 28 responden 



66 

 

 

(49.1%) menyatakan sangat Setuju, 25 responden (43.9%) menyatakan setuju dan 

4 responden (7.0%) menyatakan ragu-ragu, dapat disimpulkan bahwa pegawai 

ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar mengenakan pakaian kerja dan selalu tampil rapi sesuai aturan. 

 

5.3.4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja 

Etos kerja merupakan variabel independen terakhir yang dapat diukur 

melalui enam indikator yaitu kerja keras, disiplin, jujur, tanggungjawab, rajin dan 

tekun. 

Tanggapan responden terhadap variabel etos kerja dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 5.28 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.1) 

 

Frekuensi Persentase 
Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 34 59.6 59.6 61.4 

           Sangat Setuju 22 38.6 38.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.28 pada pernyataan saya selalu berusaha bekerja lebih 

keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, mendapatkan tanggapan 

sebanyak 22 responden (38.6%) menyatakan sangat setuju, 34 responden (59.6%) 

menyatakan setuju dan 1 responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu, dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan 
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Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha bekerja 

keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Tabel 5.29 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.2) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 3 5.3 5.3 5.3 

           Setuju 31 54.4 54.4 59.6 

           Sangat Setuju 23 40.4 40.4 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada pernyataan saya selalu siap menghadapi tantangan dan tekanan atas 

pekerjaan saya, berdasarkan tabel 5.29 menunjukkan 23 responden (40.4%) 

menyatakan sangat setuju, 31 responden (54.4%) menyatakan setuju dan 3 

responden (5.3%) menyatakan ragu-ragu, ini mencerminkan bahwa pegawai ASN 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar siap menghadapi tantangan dan tekanan pekerjaan. 

Tabel 5.30 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.3) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Tidak Setuju 1 1.8 1.8 1.8 

           Ragu-ragu 2 3.5 3.5 5.3 

           Setuju 31 54.4 54.4 59.6 

           Sangat Setuju 23 40.4 40.4 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.30 pada pernyataan saya selalu menghargai waktu 

dalam bekerja memperoleh tanggapan sangat setuju sebanyak 23 responden 

(40.4%), tanggapan setuju sebanyak 31 responden (54.4%), tanggapan ragu-ragu 

sebanyak 2 responden (3.5%) dan tanggapan tidak setuju sebanyak 1 responden 
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(1.8%), dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berusaha 

menghargai waktu dalam bekerja. 

Tabel 5.31 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.4) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 3 5.3 5.3 5.3 

           Setuju 33 57.9 57.9 63.2 

           Sangat Setuju 21 36.8 36.8 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.31 di atas pada pernyataan saya selalu membiasakan 

diri untuk disiplin dalam segala hal sehingga pekerjaan saya tertata dengan baik, 

memperoleh tanggapan sangat setuju sebesar 21 responden (36.8%), 33 responden 

(57.9%) menyatakan setuju, 3 responden (5.3%) menyatakan ragu-ragu. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN Badan 

Pengelolan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sudah membiasakan diri untuk disiplin dalam segala hal agar pekerjaan mereka 

dapat tertata dengan baik. 

Tabel 5.32 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.5) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 30 52.6 52.6 54.4 

           Sangat Setuju 26 45.6 45.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Pada pernyataan saya bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, 

tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 5.32, yang memberikan tanggapan 



69 

 

 

sangat setuju sebanyak 26 responden (45.6%), 30 responden (52.6%) menyatakan 

setuju dan 1 responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu. Dari tanggapan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar 

menyatakan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. 

Tabel 5.33 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.6) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Setuju 25 43.9 43.9 43.9 

           Sangat Setuju 32 56.1 56.1 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel 5.33 pada pernyataan saya selalu merasa bahwa apa yang saya 

kerjakan adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang pegawai ASN. 

Pada pernyataan ini memperoleh tanggapan sangat setuju sebanyak 32 responden 

(56.1%) dan tanggapan setuju sebanyak 25 responden (43.9%). Artinya pegawai 

ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar menyadari akan kewajibannya sebagai pegawai ASN. 

Tabel 5.34 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.7) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Setuju 28 49.1 49.1 49.1 

           Sangat Setuju 29 50.9 50.9 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel dit atas menunjukkan bahwa 29 responden (50.9%) menyatakan 

sangat setuju dan 28 responden (49.1%) menyatakan setuju. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan 
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Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berusaha 

mengerjakan pekerjaan secara maksimal. 

Tabel 5.35 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.8) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Sangat Tidak Setuju 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 30 52.6 52.6 54.4 

           Sangat Setuju 26 45.6 45.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Dari tabel di atas dapat dilihat pada pernyataan saya selalu berusaha 

mengaktualisasikan diri untuk memperoleh hasil yang terbaik. Sebanyak 26 

responden (45.6%) menyatakan sangat setuju, 30 responden (52.6%) menyatakan 

setuju dan 1 responden (1.8%) menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar berusaha mengaktualisasikan diri untuk memperoleh hasil kerja yang 

terbaik. 

Tabel 5.36 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.9) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Sangat Tidak Setuju 5 8.8 8.8 8.8 

           Ragu-ragu 10 17.5 17.5 26.3 

           Setuju 28 49.1 49.1 75.4 

           Sangat Setuju 14 24.6 24.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Tabel 5.36 di atas pada pernyataan saya selalu datang lebih awal dari jam 

kerja, menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden (24.6%) menyatakan sangat 
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setuju, 28 responden (49.1%) menyatakan setuju, 10 responden (17.5%) 

menyatakan ragu-ragu dan 5 responden (8.8%) menyatakan sangat tidak setuju. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian 

besar berusaha untuk datang lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan. 

Tabel 5.37 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.10) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 1 1.8 1.8 1.8 

           Setuju 41 71.9 71.9 73.7 

           Sangat Setuju 15 26.3 26.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.37 pada pernyataan saya selalu berusaha 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan, dengan hasil 15 responden 

(26.3%) menyatakan sangat setuju, 41 responden (71.9%) menyatakan setuju dan 

1 responden (1.8%) menyatakan ragu-ragu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

atasan kepada mereka. 

Tabel 5.38 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.11) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 3 5.3 5.3 5.3 

           Setuju 39 68.4 6834 73.7 

           Sangat Setuju 15 26.3 26.3 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 
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Dari tabel 5.38 pada pernyataan saya selalu berusaha mengerjakan 

pekerjaan tanpa merasa terbebani memperoleh hasil sebanyak 15 responden          

( 26.3%) menyatakan sangat setuju, 39 responden (68.4%) menyatakan setuju dan 

3 responden (5.3%) menyatakan ragu-ragu, dari hasil tersebut mencerminkan 

bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar senantiasa berusaha mengerjakan pekerjaan tanpa 

merasa terbebani. 

Tabel 5.39 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja (X3.12) 

 
Frekuensi Persentase 

Persentasi 

Valid 

Persentase 

Komulaitif 

Valid  Ragu-ragu 2 3.5 3.5 3.5 

           Setuju 37 64.9 64.9 68.4 

           Sangat Setuju 18 31.6 31.6 100.0 

           Total 57 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.39 pada pernyataan saya selalu bersemangat 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan kepada saya, terdapat 18 

responden (31.6%) menyatakan sangat setuju, 37 responden (64.9%) menyatakan 

setuju dan 2 responden (3.5%) menyatakan ragu-ragu. Dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha menunjukkan semangat 

mereka dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. 

 

5.4. Uji Kualitas Data 

Untuk mengetahui ketepatan instrument yang digunakan dalam 

mempresentasekan variable, maka data yang diperoleh dari responden terlebih 
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dahulu dilakukan analisis kualitasnya. Pengujian kualitas data melalui tahap uji 

validitas dengan memperhatikan nilai korelasi tiap item pernyataan terhadap 

korelasi total (variabel) dan uji reliabilitas dengan memperhatikan nilai Cronbach 

alpha setiap variabel. 

 

5.4.1. Uji Validitas 

Uji validasi digunakan untuk mengetahui dan mengukur akurasi dan 

kehandalan pertanyaan dari kuesioner. Apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan dalam kuesioner konsisten dan stabil dari waktu ke waktu kuesioner 

tersebut tergolong valid. 

Uji validitas ini bisa dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung  dan 

nilai r table. Nilai r table  diambil dengan menggunakan rumus df = n-2, dimana n 

adalah jumlah sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 57 orang, 

sehingga nilai table sebesar 55 dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) sehingga 

diperoleh kriteria nilai korelasi yang dinyatakan valid dengan nila r tabel > 0,260. 

1. Kompetensi SDM 

Variabel Kompetensi SDM atau X1 diukur dengan menggunakan 8 

(delapan) pertanyaan, adapun rincian hasil uji validitasnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.40. Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM 

No. Kompetensi SDM Nilai Korelasi Keterangan 

1 X1.1 0,605 Valid 

2 X1.2 0.568 Valid 

3 X1.3 0,580 Valid 

4 X1.4 0,563 Valid 
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5 X1.5 0,646 Valid 

6 X1.6 0,684 Valid 

7 X1.7 0,593 Valid 

8 X1.8 0,575 Valid 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

 

Nilai korelasi antar item pernyataan dan total pada setiap item berada pada 

interval 0,563 – 0,684. Berdasarkan nilai korelasi tersebut maka setiap nilai 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari rtabel yang telah ditentukan yaitu > 0,260 

sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel kompetensi SDM dapat dinyatakan valid. 

2. Disiplin Kerja 

Variabel disiplin kerja atau X2 diukur dengan menggunakan 8 (delapan) 

pertanyaan, hasil uji validitasinya dapat di rinci sebagai berikut : 

Tabel 5.41. Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 

No Disiplin Kerja Nilai Korelasi Keterangan 

1 X2.1 0,697 Valid 

2 X2.2 0,795 Valid 

3 X2.3 0,645 Valid 

4 X2.4 0,714 Valid 

5 X2.5 0,694 Valid 

6 X2.6 0,623 Valid 

7 X2.7 0,736 Valid 

8 X2.8 0,777 Valid 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 
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Nilai korelasi antar item pernyataan dan total pada setiap item berada pada 

interval 0,623 – 0,765. Berdasarkan nilai korelasi tersebut maka setiap nilai 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari rtabel yang telah ditentukan yaitu > 0,260 

sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel disiplin kerja dapat dinyatakan valid. 

3. Etos Kerja 

Variabel etos kerja atau X3 diukur dengan menggunakan 12 (dua belas) 

pertanyaan, dengan rincian hasil uji validitasinya sebagai berikut : 

Tabel 5.42. Uji Validitas Variabel Etos Kerja 

No Etos Kerja Nilai Korelasi Keterangan 

1 X3.1 0,676 Valid 

2 X3.2 0,462 Valid 

3 X3.3 0,626 Valid 

4 X3.4 0,666 Valid 

5 X3.5 0,630 Valid 

6 X3.6 0,503 Valid 

7 X3.7 0,688 Valid 

8 X3.8 0,686 Valid 

9 X3.9 0,487 Valid 

10 X3.10 0,723 Valid 

11 X3.11 0,658 Valid 

12 X3.12 0,676 Valid 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

Nilai korelasi antar item pernyataan dan total pada setiap item berada pada 

interval 0,462 – 0,723. Berdasarkan nilai korelasi tersebut maka setiap nilai 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari rtabel yang telah ditentukan yaitu > 0,260 



76 

 

 

sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel etos kerja dapat dinyatakan valid. 

4. Kinerja  

Kinerja merupakan variabel dependen yang diberi symbol Y, variabel 

kinerja dapat diukur dengan menggunakan 8 (delapan) pertanyaan, dengan rincian 

hasil uji validitasnya sebagai berikut : 

Talbe 5.43. Uji Validitas Variabel Kinerja 

No Kinerja Nilai Korelasi Keterangan 

1 Y.1 0,738 Valid 

2 Y.2 0,581 Valid 

3 Y.3 0,773 Valid 

4 Y.4 0,639 Valid 

5 Y.5 0,729 Valid 

6 Y.6 0,724 Valid 

7 Y.7 0,674 Valid 

8 Y.8 0,730 Valid 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

Nilai korelasi antar item pernyataan dan total pada setiap item berada pada 

interval 0,581 – 0,773. Berdasarkan nilai korelasi tersebut maka setiap nilai 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari rtabel yang telah ditentukan yaitu > 0,260 

sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variabel kinerja dapat dinyatakan valid. 
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5.4.2. Uji Realibilitas 

 Uji realibilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur 

dapat diandalkan atau dipercaya. Penentuan handal atau tidaknya suatu instrument 

mengacu pada nilai Cronbach’s Alpha dengan kriteria lebih besar dari 0,6. Dari 

hasil penelitian ini hasil uji realibilitas dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 5.44. Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Item Cronbach’Alpha Keterangan 

Kompetensi SDM 8 0,737 Realibel 

Disiplin Kerja 8 0,857 Realibel 

Etos Kerja 12 0,843 Realibel 

Kinerja 8 0,850 Realibel 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

 Berdasarkan hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel yang diteliti 

berada pada interval 0,737 – 0,857, hal ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach 

Alpha seluruh indikator > 0,6, dimana variabel disiplin kerja memiliki nilai 

tertinggi dan variabel kompetensi SDM memiliki nilai terendah. Berdasarkan nilai 

tersebut maka pengumpulan data pada setiap variabel memiliki tingkat realibilitas 

yang baik sehingga layak untuk dijadikan instrument penelitian. 

 

5.5. Uji Asumsi Klasik 

  Apabila model penelitian telah memenuhi persyaratan yaitu lolos asumsi 

klasik, maka berikutnya dilakukan pengujian regresi liner. Syarat yang harus 
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dipenuhi untuk menggunakan analisis linier berganda yaitu data harus terdistribusi 

secara normal dan tidak bersifat multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

 

5.5.1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas adalah cara untuk menguji model regresi, variable 

dependen, variable independen atau keduanya apakah memiliki distribusi normal 

atau tidak. Salah satu cara pengujian normalitas yaitu dengan menggunakan 

metode uji One Sample Kolmogorov Smirnov dan dengan melihat grafik normal 

P-P Plot of Regression Standarized Residual.  

a. Uji One Sample Kolmogorov Smirnov  

  Hasil pengujian normalitas dapat ditunjukkan melalui table berikut :  

Tabel 5.45. Hasil Uji Normalitas 

One Sample Kolmogorov Smirnov 

 
Unstandardiz ed Residual 

N 

Asymp.Sig. (2-tailed) 

57 

.969 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

  Berdasarkan uji normalitas yang ditunjukkan oleh table diatas diketahui 

bahwa nilai signifikasi sebesar 0,969. Karena signifikasi lebih besar dari 0,05 

berati dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini terdistribusi normal. 

b. Grafik normal P-P Plot of Regression Standarized Residual 

  Pengujian normalitas pada penelitian ini melalui pengamatan sebaran 

residual data pada grafik Normal Probability Plot. Data menunjukkan normalitas 
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apabila tersebar di sekitar garis diagonal dan bentuknya mengikuti arah garis 

diagonal. 

Gambar 5.2. Grafik  Normal P-P Plot 

 

  Sebaran titik-titik residual data pada Gambar 5.2 berada di sekitar garis 

diagonal. Berdasarkan sebaran data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data 

telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

5.5.2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

menemukan korelasi antar variabel inpenden. Dalam analisis linier berganda 

terdapat asumsi bahwa variabel independen tidak boleh memiliki gejala 

multikolinieritas atau tidak ada korelasi antar variable independen. Pengujian 

multikolinieritas mengacu pada nilai Tollerance (Tol) >0,1 dan Variance 
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Infloation Factor (VIF) <10 yang terdapat pada setiap variable. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 5.46. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kompetensi SDM 0,693 1,443 

Disiplin Kerja 0,317 3,151 

Etos Kerja 0,289 3,460 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

Berdasarkan table diatas nilai nilai Tollerance berkisar 0,289 – 0,693 dan 

nilai VIF berkisar 1,443 – 3,460. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel 

tidak terjadi korelasi satu sama lainnya, sehingga dapat dinyatakan memenuhi 

asumsi multikolinieritas. 

 

5.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidak 

samaan varians pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam 

model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan 

grafik Scatterplot. 

  Apabila plot menunjukkan pola titik-titik tertentu yang teratur maka 

menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas, dan apabila grafik menunjukkan 

pola titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji hateroskedastisitas 

dapat dilihat melalui gambar berikut : 
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Gambar 5.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

  Berdasarkan gambar di atas sebaran titik-titik berada dibagian atas dan 

bawah angka 0 pada sumbu Y dan menyebar secara acak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan tidak menunjukkan gejala 

heteroskedastisitas dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis pada model 

regresi linier berganda. 

 

5.6. Hasil Uji Hipotesis 

  Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 

4 (empat) variabel independen (Kompetensi SDM, Disiplin Kerja, dan Etos kerja), 

yang akan diuji pengaruhnya terhadap 1 (satu) variabel dependen (kinerja). Uji 

hipotesis ini menggunakan program SPSS. Hasil analisis yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.47. Hasil Uji Regresi dan Uji Statistik t 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std Error Beta 

1  (Constant) 1.151 2.721  

     Kompetensi SDM .361 .083 .360 

     Disiplin Kerja .381 .104 .445 

     Etos  Kerja .136 .086 .201 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

 

5.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil analisis pada table 5.15 di atas, diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y = 1.151 + 0.361X1 + 0381X2 + 0.136X3 

Hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta sebesar 1.151 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi 

SDM, Disiplin Kerja, dan Etos Kerja jika nilainya 0 maka kinerja ASN 

sebesar 1.151. 

b. Nilai koefisien kompetensi SDM sebesar 0.361, dengan nilai positif berarti 

bahwa setiap peningkatan kompetensi SDM 1 kali maka kinerja ASN akan 

meningkat sebesar 0.361. 

c. Nilai koefisien disiplin kerja sebesar 0.381, dengan nilai positif berarti setiap 

peningkatan disiplin kerja 1 kali maka kinerja ASN akan meningkat sebesar 

0.381. 

d. Nilai koefisien etos kerja sebesar 0.136, dengan nilai positif berarti setiap 

peningkatan 1 kali maka kinerja ASN akan meningkat sebesar 0.136. 
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Berdasarkan interpretasi koefisien regresi dapat diketahui bahwa setiap 

variable independen memiliki hubungan positif terhadap variable dependen. 

 

5.6.2. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t atau uji parsial ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen.  Apabila nilai t hitung > dari 

nilai t tabel maka variabel indenpende (X) berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y) dan apabila nilai t hitung < dari nilai t tabel maka variable independen (X) tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Hasil uji t (uji parsial) dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 5.48. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

B Std Error 

1  (Constant) 1.151 2.721  4.423 .674 

     Kompetensi SDM .361 .083 .360 4.378 .000 

     Disiplin Kerja .381 .104 .445 3.657 .001 

     Etos  Kerja .136 .086 .201 1.578 .121 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

Berdasarkan table di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Variabel Kompetensi SDM 

Pengujian secara parsial terkait pengaruh kompetensi SDM terhadap 

kinerja menghasilkan nilai t hitung =4.378  lebih besar dari t tabel = 2.005, dan 

tingkat signifikansi = 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05), dengan nilai 

koefisien regresi positif  = 0.361 menunujukkan pola hubungan positif dan 

signifikan antara kompetensi SDM (X1) dengan kinerja ASN (Y). Hal ini berarti 

setiap kenaikan variabel kompetensi SDM maka berpeluang meningkatkan kinerja 
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sebesar 0.361 satuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam 

penelitian ini diterima. 

2. Variabel Disiplin Kerja 

Hasil uji hipotesa kedua terkait pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

ASN menghasilkan nilai t hitung = 3.657 lebih besar dari nilai t tabel = 2.005, dengan 

tingkat signifikansi =0.001 lebih kecil dari 0.05 (0.001 < 0.05), dengan nilai 

koefisien regresi positif = 0.381, ini menunjukkan adanya pola hubungan positif  

dan signifikan antara disiplin kerja (X) dengan kinerja ASN (Y), berarti setiap 

kenaikan variabel disiplin kerja maka berpeluang meningkatkan kinerja sebesar 

0.381 satuan. Dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. 

3. Variabel Etos Kerja 

pada variabel etos kerja memiliki t hitung sebesar 1.578 lebih kecil dari nilai 

t tabel = 2.005 dan diperoleh nilai signifikansi = 0.121 lebih besar dari 0.05 (0.121 

> 0.05), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa etos kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja ASN, maka hipotesis ketiga ditolak. 

5.6.3. Uji f (Uji Simultan) 

Uji F (simultan)  bertujuan untuk mengetahui apakah variable independen 

berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variable dependen. 

Hasil uji f (simultan) dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.49. Hasil Uji f (Uji Simultan) 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig 

1 Regression 

     Residual 

     Total 

353.730 

117.147 

470.877 

3 

53 

56 

117.910 

2.210 

53.345 .000b 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 
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Hasil olah data melalui uji f (simultan) menunjukkan bahwa nilai               

F hitung  = 53.345 lebih besar dari nila F tabel = 2.78 (53.345 > 2.78) dengan nilai 

signifikansi = 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM, disiplin 

kerja dan etos kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap 

kinerja ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

5.6.4. Koefisien Diterminasi 

Koefisien diterminasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model untuk mengetahuai seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 5.50.  Koefisien Diterminasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

The Estimate 

1 .867a .751 .737 1.487 

a. Predictors : Contant, ETOS KERJA, KOMPETENSI SDM, DISIPLIN KERJA 

b. Dependent Variabel : KINERJA 

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2020 

Berdasarkan tabel 5.50 di atas koefisien determinasi ditunjukkan pada 

kolom R Square  sebesar 0.751 sehingga koefisien determinasinya yaitu 0.751 x 

100% = 75.1%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 75.1% kinerja  Pegawai 

ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepualuan Selayar dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti yaitu 
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Kompetesi SDM, disiplin kerja dan etos kerja, sedangkan sisanya yaitu 24.9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

5.7. Pembahasan  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang telah 

diuji, dua variabel yang berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja yaitu 

variabel kompetensi SDM dan variabel disiplin kerja, sedangkan variabel etos 

kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja. Dan secara simultan ketiga 

variabel tersebut berpengaruh positif terhadapa kinerja. Selanjutnya akan 

dilakukan pembahasan terhadap masing-masing hipotesa : 

1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis pertama berdasarkan tabel 5.48 menunjukkan 

bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif  dan signifikan terhadap 

kinerja ASN. 

Romberg dalam Riyanda (2017) berpendapat bahwa apabila seorang 

pegawai memiliki pengalaman kerja, latar belakang pendidikan yang mendukung 

profesi, mempunyai keahlian atau pengetahuan, dan mempunyai keterampilan, 

maka pegawai tersebut dikategorikan sebagai pegawai yang memiliki kompetensi 

yang tinggi. Mengacu pada tanggapan responden terhadap deskriptif pernyataan 

pada indikator pengalaman kerja, yaitu semakin lama seseorang bekerja, semakin 

banyak pengalaman yang dimilikinya, dan dengan pengalaman yang dimiliki 

dapat membantu pekerjaan yang dilakukan, masing-masing mempunyai respon 

yang cukup bagus.  
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Menurut Sutrisno (2009) dalam Riyanda (2017) pengalaman kerja 

merupakan dasar bagi seseorang menempatkan diri sesuai situasi, berani 

mengambil resiko, berani menghadapi tantangan, bertanggung jawab penuh dan 

bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, tetap menjaga produktifitas, 

kinerja dan kapasitas dalam bidangnya. Dihubungkan dengan kedua pernyataan 

pada indikator pengalaman kerja tersebut mengindikasikan bahwa pengawai ASN 

pada Badan Pengelolaan Keuangan pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar memiliki kemampuan dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan berdasarkan pengalaman kerja yang diperoleh selama melaksanakan 

tugasnya dan berpengaruh terhadap kompetensi yang dimilikinya. 

Menurut sutrisno (2009) dalam Riyanda (2017) pendidikan bertujuan 

untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan dalam mengambil 

keputusan disetiap kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pegawai dan mengembangkan sumber 

daya manusia dalam menghadapi semua kemungkinan karena perubahan 

lingkungan. 

Dari hasil analisis pada indikator latar belakang pendidikan, pernyataan 

bahwa latar belakang pendidikan saya sesuai dengan pekerjaan yang saya 

kerjakan dan membuat saya mampu menganalisis pekerjaan yang diberikan 

kepada saya, berdasarkan hasil respon dari indikator tersebut dapat diketahui 

bahwa sebagian besar pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan 

dan Aset Daerah mampu menganalisis dan menyelesaikan pekerjaannya dengan 

latar belakang pendidikan yang dimilikinya, hal ini sejalan dengan karakteristik 
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pegawai pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar mayoritas memiliki pendidikan terakhir sarjana 

(S1), artinya pegawai memiliki kualitas dan integritas yang lebih baik karena 

dibekali teori dan praktik yang cukup mumpuni.  

Menurut wibowo (2014) dalam Widowati (2017) kompetensi merupakan 

kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan 

dan pengetahuan didukung dengan sikap kerja yang sesuai dengan pekerjaan 

tersebut. 

Pada indikator pengetahuan, berdasarkan pernyataan bahwa saya memiliki 

tingkat pengetahuan yang cukup memamdai terkait pekerjaan yang saya kerjakan 

dan mampu menguasai pekerjaan yang diberikan sesuai dengan pengetahuan yang 

saya miliki, bahwa para pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggap bahwa mereka 

memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan yang dibebankan 

kepada mereka. 

Pegawai ASN menggunakan semua keterampilan yang dimilikinya secara 

maksimal untuk memperoleh hasil yang optimal pada indikator keterampilan, hal 

ini ditunjukkan dari hasil respon terhadap pernyataan dengan keterampilan yang 

saya miliki saya mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dan berusaha 

semaksimal mungkin menggunakan keterampilan yang saya miliki, hasil analisa 

ini menunjukkan bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha semaksimal 
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mungkin menggunakan keterampilan yang dimilikinya untuk mencapai hasil kerja 

yang optimal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiansyah & Sulistiyowati (2018), Khaeriah et al. (2020) dan 

Putra et al. (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Hasil pengujian hipotesa pada table 5.48. menunjukkan bahwa disiplin 

kerja mempunyai pengaruh positif dan sinifikan terhadap kinerja.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi & 

Sukmasari (2016) dan Gesang (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan 

kinerja karyawan. 

Menurut Sudarmanto (2009) dalam Riyanda (2017) disiplin kerja dapat 

diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu ketepatan waktu, menggunakan peralatan 

kantor dengan baik, tanggungjawab yang tinggi dan ketaatan terhadap aturan  

Berdasarkan uji statistik deskriptif responden pada pada indikator 

ketepatan waktu, para pegawai menunjukkan respon bahwa mereka berusaha 

mentaati peraturan 5 (lima) hari kerja, meskipun masih terdapat pegawai yang 

menunjukkan jawaban ragu-ragu atas pernyataan datang dan pulang sesuai jam 

kerja, berdasarkan hasil analisa tersebut dapat dikatakan bahwa para pegawai 

ASN Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sudah memiliki 

kesadaran yang cukup dalam mematuhi aturan disiplin ketepatan waktu. 
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Dalam menggunakan peralatan kantor sebagai indikator disiplin, para 

pegawai menunjukkan respon bahwa mereka selalu merapikan peralatan kerja 

yang mereka gunakan dan berusaha menggunakan peralatan kantor semaksimal 

mungkin sesuai dengan kebutuhan, berarti hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar memiliki tingkat kesadaran yang cukup dalam berdisiplin 

menggunakan peralatan kantor sebagai alat penunjang dalam bekerja. 

Pernyataan bahwa pegawai mengerjakan tugas dengan penuh rasa 

tanggungjawab dan mengerjakan tugas-tugas mereka sampai selesai pada 

indikator tanggung jawab yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai ASN 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi 

terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. 

Sedangkan pada indikator ketaatan terhadap aturan memperoleh respon 

bahwa para pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha mentaati aturan yang 

berlaku.  

Menurut Hasibuan (2006) dalam Riyanda (2017) disiplin kerja merupakan 

kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan dan norma 

sosial yang berlaku. Berdasarkan teori tersebut apabila di bandingkan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan terkait dengan disiplin, dapat diketahui bahwa para 

pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 
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Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang diberikan dan patuh terhadap aturan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas, yang perlu mendapat perhatian adalah 

bagaimana cara menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran para pegawai ASN 

terhadap disiplin terutama pada jam kerja, karena dengan meningkatkan disiplin 

jam kerja akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja pegawai.  

Disiplin adalah bagian terpenting dari fungsi manajemen sumber daya 

manusia, apabila kedisiplinan tidak diterapkan, maka organisasi, perusahaan 

ataupun instansi tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

3. Pengaruh Etos Kerja terhadap Kinerja 

Hasil pengujian hipotesis terkait dengan pengaruh etos kerja terhadap 

kinerja berdasarkan table 5.16, dengan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t table, 

signifikansi lebih besar dari 0.5. sehingga hipotesa ketiga yakni etos kerja 

berpengaruh terhadap kinerja dinyatakan ditolak. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa etos kerja pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Novita (2019) dan Hardiansyah (2017) yang mengemukakan bahwa etos kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.  

Pada variebal etos kerja menurut menurut Salamun dkk (1995) dalam 

Hardiansyah (2017) dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu kerja keras, 

disiplin, jujur, tanggungjawab, rajin, dan tekun. 
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Dari respon yang diberikan dapat diperoleh hasil bahwa pada pada 

indikator kerja keras menunjukkan bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha 

bekerja keras sesuai kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Sedangkan pada indikator disiplin, berdasarkan respon yang diberikan 

dapat disimpulkan bahwa pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berusaha menghargai 

waktu dan membiasakan diri untuk berdisiplin dalam segala hal sehingga 

pekerjaan mereka dapat tertata dengan baik. 

Demikian pula pada indikator kejujuran, pegawai ASN Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mereka 

berusaha mengerjakan pekerjaan yang diberikan dengan bersungguh-sungguh 

karena mereka menyadari akan kewajiban mereka sebagai seorang ASN. 

Pada indikator tanggungjawab, dari hasil respon menunjukkan bahwa 

Pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar berusaha bekerja maksimal dan 

mengaktualisasikan diri untuk memperoleh hasil kerja yang baik. 

Pada indikator kerajinan, pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan respon 

bahwa ada beberapa responden yang memberi jawaban ragu-ragu dan tidak setuju, 

tetapi sebagian besar menunjukkan respon bahwa mereka berusaha datang labih 

awal dari jam kerja dan berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 
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Dari indikator ketekunan, dapat dilihat bahwa pegawai ASN Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar memiliki tingkat ketekunan yang cukup, berdasarkan hasil tanggapan 

responden menyatakan bahwa mereka berusaha mengerjakan pekerjaan tanpa 

merasa terbebani dan bersemangat dalam meyelesaikan pekerjaannya. 

Khasanah (2004) dalam Hardiansyah (2017) mengemukakakan bahwa etos 

kerja adalah karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral 

seseorang serta pandangan mengenai cara bertindak atau pun gagasan yang paling 

komprehensif tentang tatanan kerja. Setiap organisasi yang ingin maju, akan 

melibatkan anggota dalam kinerjanya. Etos kerja yang dimiliki oleh seseorang 

atau kelompok masyarakat akan menjadi sumber motivasi bagi perbuatannya, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.  

Meskipun secara parsial etos kerja pada penelitian ini tidak berpengaruh 

terhadapi kinerja, tetapi bila disandingkan dengan variabel lainnya dapat memberi 

pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja. 

Penelitian sebelumnya yang sejalan dengan hasil penelitian ini dilakukan 

oleh Chaostika (2020) dan Rosmawati & Jermawinsyah (2018) yang 

menyimpulkan bahwa etos kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  

4. Pengaruh Kompetensi SDM, Disiplin Kerja, dan Etos Kerja terhadap Kinerja 

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, disiplin kerja dan etos 

kerja terhadap kinerja maka dilakukan uji ANOVA atau uji f (Simultan).  

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji f (simultan) dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi SDM , disiplin kerja, dan etos kerja yang dimiliki oleh 
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pegawai ASN Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh terhadap kinerja. Artinya apabila 

ketiga variable independen yaitu kompetensi SDM, disiplin kerja dan etos kerja 

ditingkatkan maka akan memberi peluang pada peningkatan kinerja pegawai ASN 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar.  

Freaden dan Nilson (2003) dalam Sedarmayanti (2018) mengatakan 

kompetensi merupakan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan secara 

produktif dengan orang lain dan lingkungan mereka. Kompetensi yang memadai 

sesuai dengan bidang perkerjaan dan tanggung jawab seseorang dibutuhkan agar 

dapat melaksanakan tugas secara profesional yang diemban oleh pegawai atau 

karyawan. Kompetensi dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk menilai proses 

kerja seorang pegawai, semakin tinggi kompetensi yang dimilki seorang pegawai, 

maka akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya. 

Disiplin adalah bagian terpenting dari fungsi manajemen sumber daya 

manusia, apabila disiplin pegawainya tinggi, maka semakin tinggi pula 

kinerjanya. Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab 

seseorang terhadap pekerjaan yang diberikan, tingginya perhatian terhadap 

pencapaian tujuan organisasi, tingginya semangat dan gairah kerja serta inisiatif 

pegawai, dan dengan disiplin kerja yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja. 

Apabila kedisiplinan tidak diterapkan, maka organisasi, perusahaan atau instansi 

tidak akan mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan, karena itu 

disiplin perlu mendapat perhatian dan menemukan cara yang strategis untuk 
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menumbuhkan kesadaran dan kemauan pegawai unntuk mematuhi peraturan yang 

ada. 

Secara parsial etos kerja tidak memberi pengaruh positif terhadap kinerja, 

namun apabila digabung atau disandingkan dengan kompetensi SDM dan tingkat 

kedisplinan yang tinggi dapat memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja. 

Setiap pegawai harus memiliki kemampuan untuk memahami pentingnya etos 

kerja yang tinggi, karena setiap organisasi sangat membutuhkan kerja keras dan 

komitmen yang tinggi dari setiap pegawai. Setiap organisasi yang ingin maju, 

akan melibatkan anggota dalam kinerjanya. Etos kerja yang dimiliki oleh 

seseorang atau kelompok masyarakat akan menjadi sumber motivasi bagi 

perbuatannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaeriah et 

al. (2020), Putra et al. (2020), Ardiansyah & Sulistiyowati (2018), Suwanto 

(2019), Gesang (2017), Ardi & Sukmasari (2016), Novita (2019) dan Hardiansyah 

(2017) dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi, disiplin kerja 

dan etos kerja bersama variabel lainnya berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruk 

kompetensi SDM, disiplin kerja dan etos kerja terhadap kinerja ASN pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi SDM dan disiplin kerja 

memberi pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja 

pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan etos kerja tidak memberi 

pengaruh secara parsial terhadap kinerja ASN pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi SDM, disiplin kerja dan 

etos kerja berpengaruh postif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja 

pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Berdasarkan koefisien regresinya disiplin kerja merupakan variable yang 

memberikan pengaruh paling besar terhadap kinerja pegawai ASN pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dibanding variable lainnya. 
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6.2. Implikasi Penelitian 

6.2.1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

manajemen sumber daya manusia dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dengan memperhatikan aspek 

kompetensi SDM, disiplin kerja dan etos kerja. 

 

6.2.2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini selain bermanfaat dalam pengayaan ilmu pengetahuan 

khususnya manajemen sumber daya manusia, dapat pula dijadikan masukan bagi 

pimpinan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi yang efektif 

dalam peningkatan kinerja melalui peningkatan kompetensi SDM, peningkatan 

disiplin kerja dan etos kerja di masa yang akan datang.  

 

6.3. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang peroleh, 

saran yang dapat diberikan : 

1. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebaiknya senantiasa melakukan kegiatan- kegiatan yang 

dapat meningkatkan kompetensi SDM para pegawainya. Selain itu, 

pemimpin sebaiknya perlu mengawasi, menegakkan peraturan dan 

memberikan sanksi yang tegas untuk pegawai, supaya pegawai dapat lebih 

disiplin, rajin dan efektif menggunakan waktu kerja untuk melakukan 
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pekerjaannya. Pihak organisasi juga perlu memperhatikan etos kerja 

pegawainya. Selain itu juga bagi pegawai yang kinerjanya bagus atau sudah 

mencapai target yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian reward 

khusus agar para pegawai termotivasi lagi untuk meningkatkan kinerjanya.  

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai 

karena faktor kompetensi SDM, disiplin dan etos kerja sebagai variabel 

yang diteliti hanya sebagian dari banyak faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja pegawai. 
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Lampiran 1 

KUISIONER PENELITIAN 

PENGARUH KOMPETENSI SDM, DISIPLIN KERJA DAN ETOS KERJA 

PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi daftar 

kuesioner yang diberikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu merupakan bantuan yang 

sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas bantuan dan perhatian 

Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Jawablah setiap pernyataan 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. Beri Tanda Silang ( X ) atau Centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 

dengan persepsi anda terkait pernyataan yang diberikan. Adapun 

panduan kode yang tercantum ialah sebagai berikut : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

RR : Ragu-Ragu 

S  : Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. NAMA   : ……………………………… 

2. Jenis Kelamin  : (     ) 1. Laki-laki    2. Perempuan 

3. Usia   : …… Tahun 

4. Pendidikan terakhir : …………. 

 

       VARIABEL KOMPETENSI SDM 

NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S R TS STS 

                               PENGALAMAN KERJA 

1 Semakin lama seseorang bekerja,      



2 

 

semakin banyak pengalaman yang 

dimiliki 

2 Pengalaman kerja yang saya miliki 

membantu pekerjaan yang saya lakukan 

saat ini 

     

                              LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

3 Latar belakang pendidikan saya sesuai 

dengan bidang pekerjaan yang saya 

kerjaan 

     

4 Latar belakang pendidikan saya 

membuat saya mampu menganalisis 

pekerjaan yang diberikan kepada saya 

     

                              PENGETAHUAN 

5 Saya memiliki tingkat pengetahuan yang 

cukup memadai terkait pekerjaan yang 

saya kerjakan saat ini 

     

6 Saya mampu menguasai pekerjaan yang 

diberikan kepada saya sesuai dengan 

pengetahuan yang saya miliki 

     

                             KETERAMPILAN 

7 Dengan keterampilan yang saya miliki 

saya mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan pimpinan kepada saya 

     

8 Saya berusaha semaksimal mungkin 

menggunakan semua keterampilan yang 

saya miliki untuk memperoleh hasil 

yang optimal 

     

 

       VARIABEL DISIPLIN KERJA 

NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S R TS STS 

                          KETEPATAN WAKTU 

1 Saya datang dan pulang kantor sesuai 

dengan jam kerja 
     

2 Saya selalu mentaati peraturan 5 (lima) 

hari jam kerja 
     

 

 

             MENGGUNAKAN PERALATAN KANTOR DENGAN BAIK 

3 Saya selalu merapikan peralatan kerja 

setelah selesai Dipakai 
     

4 Saya selalu menggunakan peralatan 

kantor semaksimal mungkin sesuai 

kebutuhan 
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                       TANGGUNG JAWAB YANG TINGGI 

5 Saya selalu mengerjakan tugas dengan 

penuh rasa tanggung jawab 

     

6 Saya selalu mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan sampai selesai setiap 

harinya  

     

                        KETAATAN TERHADAP ATURAN 

7 Saya selalu membuat ijin jika tidak 

masuk kantor sesuai peraturan yang 

berlaku  

     

8 Saya selalu mengenakan pakain kerja 

dan selalu rapi sesuai aturan 

     

 

      VARIABEL ETOS KERJA 

NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S R TS STS 

                         KERJA KERAS 

1 Saya selalu berusaha bekerja lebih keras 

untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

     

2 saya selalu siap menghadapi tantangan 

dan tekanan atas pekerjaan saya 
     

                         DISIPLIN 

3 Saya selalu menghargai waktu dalam 

bekerja 

     

4 Saya selalu berusaha membiasakan diri 

untuk disiplin dalam segala hal 

sehingga pekerjaan saya tertata dengan 

baik 

     

                          JUJUR 

5 Saya bersungguh-sungguh dalam 

melakukan pekerjaan 
     

6 Saya selalu merasa bahwa apa yang 

saya kerjakan adalah kewajiban yang 

harus dipenuhi sebagai seorang pegawai 

     

                         TANGGUNGJAWAB 

7 Saya selalu berusaha mengerjakan 

pekerjaan secara maksimal 

     

8 Saya selalu berusaha 

mangaktualisasikan diri untuk 

memperoleh hasil yang terbaik 

     

                          RAJIN 

9 Saya selalu datang lebih awal dari jam 

kerja 

     

10 Saya selalu berusaha menyelesaikan      
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pekerjaan yang diberikan oleh atasan 

                         TEKUN 

11 Saya selalu berusaha mengerjakan 

pekerjaan tanpa merasa terbebani 
     

12 Saya selalu bersemangat menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan atasan kepada 

saya. 

     

 

 

      VARIABEL KINERJA 

NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S R TS STS 

                         KETEPATAN PENYELESAIAN TUGAS 

1 Hasil kerja sesuai dengan target yang 

ditentukan  
     

2 Saya bekerja penuh perhitungan agar 

pekerjaan selesai sesuai dengan 

tujuannya 

     

                         KESESUAIAN JAM KERJA 

3 Setiap pekerjaan yang saya lakukan 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
     

4 Saya bekerja dengan memperhitungkan 

waktu kerja yang berlaku 
     

                         TINGKAT KEHADIRAN 

5 Saya selalu hadir di kantor sesuai 

dengan waktu yang ditentukan 

perusahaan 

     

6 Saya selalu meninggalkan kantor setelah 

jam kerja selesai 

     

                          KERJASAMA ANTAR PEGAWAI 

7 Saya memiliki hubungan kerja sama 

yang baik dengan rekan kerja saya. 
     

8 Saya dapat bekerja dalam tim.      

 

 

 

***TERIMA KASIH*** 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 4. Data Tabulasi 
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Lampiran 5. Surat keterangan Validasi Nobel Indonesia Institute 
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Lampiran 6. Daftar Hadir ASN BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar 
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Lampiran 7. Tanda Bukti Bebas Plagiasi 
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Lampran 8. Letter Of Acceptance 
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