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Andi Nurazizah. 2021. Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi 

Manajerial Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Barru. (dibimbing oleh: Hj. Masdar Mas’ud dan Abdul Rahman). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pengaruh 

kepemimpinan partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dilakukan pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan. Populasi 

penelitian adalah seluruh pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru yang berjumlah 31 orang. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

sampling jenuh (sensus) yakni dengan menentukan semua populasi sebagai 

sampel total sebanyak 31 orang pegawai. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepemimpinan partisipatif terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru, 

2) Kompetensi manajerial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai dan merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru , dan 3) Disiplin terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi Manajerial, Disiplin dan 

Kinerja Pegawai 
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Andi Nurazizah. 2021. The Influence of Participatory Leadership, 

Managerial Competence and Work Discipline on Employee Performance at 

the Regional Research and Development Planning Agency (Bappeda) Barru 

Regency. (supervised by: Hj. Masdar Mas’ud dan Abdul Rahman). 

 

This study aims to determine and analyze: the influence of participatory 

leadership, managerial competence and discipline on the performance of the 

employees of the Regional Research and Development Planning Agency 

(Bappeda) Barru Regency.. 

 

This research approach uses quantitative approaches. The research was conducted 

at the Office of the Regional Research and Development Planning Agency 

(Bappeda) Barru Regency. The research time was carried out for 2 months. The 

study population was all 31 employees of the Regional Research and 

Development Planning Agency (Bappeda) of Barru Regency. The sample 

selection in this study was carried out using a saturated sampling method (census) 

by determining all populations as a total sample of 31 employees. 

 

The results showed that 1) Participatory leadership is proven to have a positive 

and significant effect on the performance of the employees of the Regional 

Research and Development Planning Agency (Bappeda) of Barru Regency, 2) 

Managerial competence is proven to have a positive and significant effect on 

employee performance and is the dominant variable affecting the employee 

performance of the Regional Research and Development Planning Agency 

(Bappeda) Barru Regency, and 3) Discipline is proven to have a positive and 

significant effect on the performance of the employees of the Regional Research 

and Development Planning Agency (Bappeda) of Barru Regency. 

 
 

Keywords: Participatory Leadership, Managerial Competence, Discipline and 

Employee Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 LatarBelakang 
 

Sumber daya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari 

organisasi dan memainkan peran penting dalam organisasi, dan organisasi 

adalah perencana dan peserta aktif dalam setiap kegiatan organisasi. Tanpa 

sumber daya yang berkualitas tinggi, organisasi tidak akan dapat 

menjalankan aktivitas dengan benar. Setiap organisasi pemerintahan harus 

mampu mengoptimalkan sumber daya manusia dan cara mengelola 

sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tidak terlepas 

dari faktor-faktor yang diharapkan pegawai untuk berkinerja terbaik guna 

mencapai tujuan organisasi pemerintah. Sumber daya manusia pada 

dasarnya adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Pegawai 

merupakan aset utama organisasi dan memiliki peran strategis dalam 

organisasi yaitu sebagai pemikir, perencana dan pengendali kegiatan 

organisasi. Sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat dalam 

pekerjaan organisasi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. 

Sumber daya manusia ialah satu-satunya sumber daya yang 

memiliki perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, motivasi, 

kekuatan dan kesadaran kerja. Semua potensi sumber daya manusia ini 

memiliki pengaruh terhadap upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Tanpa sumber daya manusia, betapapun kompleksnya teknologi, 

perkembangan informasi, dan apakah ada cukup dana dan material, 
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organisasi hampir tidak dapat mencapai tujuannya. Baik organisasi sumber 

daya manusia publik maupun swasta harus berperan dalam mendukung 

keberhasilan sumber daya manusia dalam posisi kepemimpinan dan 

bawahan, hal ini merupakan faktor penting bagi setiap organisasi atau 

lembaga pemerintah atau swasta, terutama untuk mencapai tujuan 

organisasi. Bahkan sumber daya manusia merupakan salah satu penentu 

efektivitas organisasi. Dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari peran 

dan kinerja pegawai. 

Kabupaten Barru merupakan kabupaten yang terletak di provinsi 

Sulawesi Selatan, untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan 

daerah tentunya setiap daerah memiliki Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda). Bappeda memiliki fungsi untuk 

membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di 

bidang pemerintahan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru adalah lembaga koordinasi 

perencanaan penelitian daerah yang dalam menjalankan tugasnya sangat 

ditentukan  dengan  sejauh  mana  organisasi  didukung  oleh   sumber 

daya manusia yang produktif dalam melaksanakan program-program 

pemerintahan. Bappeda juga perlu didukung oleh pegawai yang 

mempunyai kinerja yang tinggi dan berkualitas. 

Adanya pegawai yang berkualitas diharapkan dalam pelaksanaan 

tugas pokok Bappeda dapat berjalan sesuai dengan penyusunan yang 

telahditetapkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten 
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Barru  diatur   berdasarkan  Peraturan   Daerah   Kabupaten    Barru 

Nomor  7  Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan 

Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru 

Nomor 66  Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi,  Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Barru. Bappeda merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan 

kelitbangan  daerah  yangmenjadikewenangan  daerah.   Bappeda 

dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Guna mengoptimalkan efektifitas dan kepraktisan rencana 

pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) berperan sentral sebagai badan 

perencanaan, serta melibatkan masyarakat dalam menentukan isi strategi, 

urgensi, potensi. dan rencana prioritas, dan pengembangan Komunitas 

penuh vitalitas. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, lembaga 

perencanaan harus meningkatkan layanan dan kinerjanya sebagai tata 

kelola yang baik. Berhasil tidaknya suatu organisasi sebenarnya 

bergantung pada kemampuan manajemen organisasi untuk menyesuaikan 

organisasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan mencapai kinerja 

dinamis terbaik. 

Lembaga-lembaga tersebut harus didukung oleh pengembangan 

sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas profesional dan 
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ketrampilan para pekerjanya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan sebaik-baiknya. Wirawan (2014) menyatakan bahwa “Kinerja 

merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator- 

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.” 

Rencana kinerja pegawai harus terus dikembangkan, karena meningkatkan 

kinerja pegawai bukanlah urusan sementara, melainkan memerlukan 

rencana dan tindakan yang tertib dalam jangka waktu tertentu. Menurut 

penelitian Sinambela (2012), kinerja mengacu pada pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya dan peningkatan pekerjaan 

tersebut sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja akan lebih ditekankan dalam proses, dan 

pekerjaan akan ditingkatkan dalam proses tersebut, sehingga hasil atau 

kinerja kerja dapat lebih optimal. 

Kinerja pegawai sangat diperlukan, karena dengan kinerja tersebut, 

dapat mengetahui kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya. Sedangkan menurut penelitian Miner dalam Sutrisno 

(2014), kinerja mengacu pada cara orang mengoperasikan dan melakukan 

sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Rivai dan Basri dalam 

Sinambela (2012) menyatakan bahwa kinerja adalah kemauan seseorang 

atau sekelompok orang untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan 

tanggung jawabnya dan meningkatkan kegiatan tersebut sesuai dengan 

hasil yang diharapkan.” Suatu organisasi atau organisasi dapat dicapai 

oleh individu atau sekelompok orang berdasarkan kewenangan dan 
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tanggung jawab individu untuk mencapai tujuan hukum organisasi atau 

organisasi tersebut, tanpa melanggar hukum dan tidak bertentangan 

dengan organisasi atau organisasi, etika atau moral. 

Untuk upaya dalam peningkatan kinerja pegawai dibutuhkan 

kompetensi di setiap aktivitas kerja Menurut Wibowo (2013), 

“Kompetensi adalah keterampilan yang didasarkan pada keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh perilaku kerja yang dibutuhkan oleh 

pekerjaan, digunakan untuk melakukan atau melaksanakan suatu 

pekerjaan atau tugas.” Oleh karena itu, kemampuan menunjukkan 

pengetahuan atau pengetahuan profesional yang bercirikan 

profesionalisme di bidang tertentu merupakan keunggulan terpenting. 

Kompetensi mengacu pada keterampilan yang didasarkan pada 

pengetahuan dan pengetahuan profesional yang didukung oleh perilaku 

kerja dan implementasinya di tempat kerja dan saat melaksanakan tugas di 

tempat kerja, mengacu pada persyaratan kerja formal. 

Kompetensi merupakan karakteristik yang terkait dengan kinerja 

atau efisiensi kerja yang sangat baik. Oleh karena itu, kompetensi sangat 

berguna untuk membantu organisasi membentuk budaya kinerja yang 

baik. Setiap proses sumber daya manusia, pemilihan pegawai, manajemen 

kinerja, perencanaan, dll membutuhkan kompetensi. Setiap organisasi 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan jika tercapai dapat dikatakan 

sukses. Untuk menjadi sukses, perlu didasarkan pada kepemimpinan, 

kapabilitas pegawai, dan berdasarkan pada peningkatan dan pemaksimalan 
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kapabilitas. Bagi Armstrong dalam Moeheriono (2014), kompetensi  

adalah ukuran tindakan tugas, yang digunakan karyawan dalam berbagai 

bentuk dan tingkat kinerja. 

Selain kemampuan pegawai, kemampuan menyelenggarakan 

kegiatan tidak lepas dari nama pimpinan. Kepemimpinan sangat penting 

untuk mempromosikan dan membimbing organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Kepemimpinan menurut Sutrisno (2014), kepemimpinan adalah 

orang yang menggerakkan dan membimbing organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Pimpinan suatu organisasi atau organisasi harus memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi pegawai, yang 

berdampak pada peningkatan kinerja. Namun, ini tidak mudah, karena 

harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Dampak 

terhadap bawahan adalah mereka dapat secara efektif memberikan layanan 

dan berpartisipasi dalam organisasi. Dengan kata lain, berhasil tidaknya 

upaya pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada kualitas 

kepemimpinan. 

Menurut Anoraga (2014), “kepemimpinan mengacu pada 

kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi langsung 

atau tidak langsung, dengan tujuan menggerakkan orang untuk 

memahami, secara sadar dan dengan senang hati mengikuti keinginan 

pemimpin.” Tujuan organisasi tidak hanya harus dicapai sesuai rencana, 

tetapi juga harus mencerminkan kerja bahagia karyawan dan disiplin kerja 

yang baik. Guna mencapai suasana yang ideal, pimpinan berusaha 
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mempengaruhi perilaku bawahan agar bekerja sama untuk mencapai 

tujuan organisasi. Meningkatkan kinerja pegawai guna meningkatkan 

keharmonisan hubungan antara pimpinan dan pegawai, sehingga 

terbangun ketrampilan kepemimpinan yang baik. 

Pemimpin yang dapat memobilisasi anggotanya untuk mencapai 

tujuan dapat diklasifikasikan sebagai pemimpin yang efektif. Namun, 

efektivitas kepemimpinan tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi 

juga pada hasil bersama antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin 

tidak dapat berbuat banyak tanpa partisipasi pemimpin. Sebaliknya, orang 

yang dibimbing tidak mau menjalankan tugas dan kewajibannya secara 

efektif tanpa kendali, bimbingan dan kerja sama dari pemimpin. Aspek 

partisipasi ini sangat menjamin kepemimpinan dan terus aktif bersama 

orang yang dibimbing, sehingga terus menjadi dinamika kehidupan 

organisasi. Luthans dalam Soeyitno, (2015), “gaya kepemimpinan 

partisipatoris adalah seorang pemimpin yang mempertimbangkan masukan 

dalam pengambilan keputusan dari bawahan dan perlu mendorong 

partisipasi dalam memikirkan masalah yang dihadapi organisasi untuk 

meningkatkan efisiensi kepemimpinan.” 

Dalam proses berpartisipasi dalam vitalitas organisasi, kreativitas 

dan inisiatif dapat ditingkatkan, karena pemimpin adalah figur inti, dan 

bersedia menerima segala macam pembaruan dan inovasi yang akan 

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan organisasi. Nawawi dalam 

Soeyitno (2015), usaha mewujudkan partisipasi anggota organisasi 
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tergantung pada kemampuan membina hubungan manusiawi yang efektif. 

Hubungan tersebut merupakan peluang bagi anggota untuk 

mengkomunikasikan hasil berfikir dengan para pemimpin atau para 

anggota. Pemimpin akan memperoleh kesempatan dalam menggali 

kriatiitas dan inisiatif untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. 

Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan salah satu bentuk 

kepemimpinan yang menuntut atasan meminta bawahan untuk 

memberikan inspirasi dan saran, serta mengajak pegawai untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung 

kepada pegawai. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya 

manusia adalah faktor kedisiplinan. Menurut Hasibuan (2013), 

Kedisplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan organisasi dan norma-norma social yang berlaku. Disiplin yang 

baik mencerminkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini memotivasi gairah kerja, 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan 

masyarakat. Sehingga disiplin merupakan satu hal yang krusial dalm 

mewujudkan kinerja pegawai yang optimal. Tanpa disiplin pegawai yang 

baik, sulit bagi organisasi meraih output yang maksimal. Kedisplinan 

wajib ditegakkan dalam suatu organisasi maupun instansi, karena tanpa 

dukungan disiplin pegawai yang baik, maka  sulit  mewujudkan  

tujuannya. 
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Yang terjadi di Bappeda adalah dalam kepemimpinan persuasif, 

pemimpin hanya memberikan motivasi dan tanggung jawab kepada 

bawahannya, hanya pada saat pegawai masih ogah-ogahan 

mengungkapkan atau memberikan pemikiran, pemimpin memberikan 

kebebasan kepada pemimpin untuk mengemukakan pendapat dan gagasan. 

Melihat. Mengenai kemampuan manajemen yaitu pemimpin mampu dan 

bertanggung jawab atas profesinya sendiri, masih kurang percaya diri pada 

materi untuk menjalankan tugasnya. Dari segi kedisiplinan pegawai di 

kantor Bappeda Kabupaten Barru, masih terdapat pegawai yang tidak 

masuk kerja pada jam kerja, dan banyak pegawai yang sering datang 

terlambat atau tidak masuk kerja tepat waktu. 

Dari uraian latar belakang yang  telah  dikemukakan,  maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF, KOMPETENSI MANAJERIAL, 

DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR BADAN 

PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

(BAPPEDA) KABUPATENBARRU”. 

 

 RumusanMasalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemimpinan partisipatif berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) KabupatenBarru? 
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2. Apakah kompetensi manajeriel berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) KabupatenBarru? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru? 

 

 TujuanPenelitian 
 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap 

kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) KabupatenBarru. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi manjerial terhadap kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) KabupatenBarru. 

3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap Kinerja pegawai 

Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) KabupatenBarru. 

 

 ManfaatPenelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis dan praktisi, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 
 

a. Bagi Peneliti 
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Untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan dalam 

melakukan penelitian dalam hal teori dan praktik, serta aplikasi 

dan pengembangan pengetahuan yang diperoleh. 

b. Bagi Pembaca 
 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan 

pustaka bagi peneliti selanjutnya. 

2. SecaraPraktis 
 

a. Bagi kampus STIE Nobel Makassar 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam 

kumpulan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang 

lebih luas tentang penelitian manajemen administrasi yang ada 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Bagi Kantor Bappeda Kabupaten Barru. 

 

Sebagai instansi yang berada di Kantor Bappeda Kabupaten 

Barru tercermin pada kepemimpinan, kompetensi pegawai dan 

disiplin kinerja pegawai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

PenelitianTerdahulu 
 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Berikut ini tabel yang memperlihatkan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan partisipatif, kompetensi 

manajerial dan disiplin kerja terhadap kinerja. Adapun penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan tersebut sebagaiberikut: 

Tabel 2.1 

PenelitianTerdahulu 

No Peneliti dan Tahun 
Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pratama 

(2020) 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhaap Kinerja 

Anggota Kepolisan 

Polresta Surakarta 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja. Motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja. Disiplin kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja 

2 Syarifuddin, dkk 

(2019) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Motivasi Kerja dan 

Kompetensi Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan, motivasi 
kerja dan kemampuan 
instansi pengelola 
merupakan bagian dari 
variabel kinerja pegawai. 
Keuangan Kabupaten 
Gowa. pada waktu 
bersamaan 
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   Variabel gaya 

kepemimpinan kantor 

Badan Pengelola 

Keuangan Kabupaten 

Gowa, motivasi kerja dan 

kapabilitas kinerja 

pegawai. Sedangkan 

variabel motivasi kerja 

merupakan variabel 

terpenting yang 

mempengaruhi kinerja 

pegawai pada kantor 

Badan Pengelola 

Keuangan Kabupaten 

Gowa. 

3 Saputra, dkk 

(2018) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Disiplin Kerja, 

Kompetensi dan 

Motivasi Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Kantor X 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja 
pegawai, disiplin kerja 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
pegawai, kemampuan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja 
pegawai, dan motivasi 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
pegawai. Gaya 
kepemimpinan, disiplin 
kerja, kemampuan dan 
motivasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
Hasil uji R-square adalah 
0,206 yang artinya 
Menyumbang 20,6% 
variabel kinerja pegawai, 
kinerja pegawai dapat 
dijelaskan oleh empat 
variabel bebas, dan sisanya 
79,4%. Di pengaruhi atau 
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   dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak 

termasuk dalam 

penelitian ini. 

4 Azahraty 
(2018) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Mitra 

Dana Putra Utama 

Banjarmasin 

Berdasarkan hasil uji 

regresi didapatkan nilai 

beta variabel kemampuan 

(X2) tertinggi yaitu 0,433 

nilai signifikan 0,000, 

variabel gaya 

kepemimpinan (X1) 0,315 

nilai signifikan 0,000. , dan 

variabel Disiplin Kerja 

(X3) adalah Nilai 0,224 

yang berarti 0,004. Nilai R 

Square menunjukkan nilai 

0,917 atau 91,70% 

diartikan sebagai 91,70% 

terhadap kinerja PT. Mitra 

Dana Putra Utama 

Banjarmasin dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan, 

kemampuan, disiplin kerja, 

dan 8,30% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

5 Firstie dan Madina 

(2017) 
Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kompetensi dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil 

di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kapuas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan, 

kemampuan, dan 

motivasi kerja atau 

keduanya atau pengaruh 

masing-masing 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. Variabel 

kemampuan adalah 

variabel yang memiliki 

pengaruh terbesar 

terhadap kinerja. 

6 A’izah 
(2017) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja, Kompetensi 

Pegawai dan 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Uji F 

yang diperoleh Fhitung = 

14,648 sehingga H1 
diterima. Secara parsial 
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  Pegawai di Pappeda 

Jepara 

(uji t) disiplin kerja (X1) 

diperoleh thitung = 2,374 

dengan signifikan 0,024 < 

0,05, sehingga H2 

diterima. Kompetensi 

pegawai (X2) diperoleh 

thitung = 2,537 dengan 

signifikan 0,017 < 0,05, 

sehingga H3 diterima. 

Kepemimpinan (X3) 

diperoleh thitung = 2,369 

dengan signifikan 0,025 < 

0,05, sehingga H4 

diterima. Secara silmutan 

(R2) displin kerja, 

kompetensi pegawai dan 

kepemimpinan 

berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

7 Mustofa 

(2016) 

Pengaruh 

Kompetensi, Gaya 

Kepemimpinan 

Partisipatif dan 

Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Surya 

Segara Surabaya 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) 

Kemampuan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai; 

2) Gaya kepemimpinan 

partisipatif berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai; 

3) Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 4 ) 

Kemampuan, gaya 

kepemimpinan partisipatif 

dan budaya organisasi 

juga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

8 Arifin Analisis Pengaruh Hasil penelitian 
 (2016) Gaya Kepemimpinan menunjukkan bahwa gaya 
  Partisipatif, Motivasi kepemimpinan 
  dan Disiplin Kerja berpengaruh positif 
  Terhadap Kinerja terhadap kinerja pegawai, 
  Pegawai Pada PT. motivasi berpengaruh 
  Bank Bukopin Tbk positif terhadap kinerja 
  Cabang Klaten pegawai, disiplin kerja 
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   berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

pegawai. 

9 Supriatna 

(2016) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Partisipatif dan 

Kompetansi Terhadap 

Motivasi Serta 

Dampaknya Pada 

Kinerja Pegawai Pada 

Dinas Pemakaman da 

Pertamanan Kota 

Bandung 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepemimpinan partisipatif 

karyawan menunjukkan 

hasil yang baik, 

kemampuan karyawan 

yang diketahui 

menunjukkan hasil yang 

baik, dan motivasi 

karyawan yang diketahui 

menunjukkan hasil yang 

baik. Sebagian pengaruh 

ditemukan bahwa 

kepemimpinan partisipatif 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

motivasi kerja karyawan, 

dan pengaruh kemampuan 

terhadap motivasi kerja 

karyawan memiliki 

pengaruh positif yang 

signifikan. Selain itu, hasil 

pengujian juga 

menemukan bahwa 

motivasi kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

Dinas Hortikultura dan 

Pemakaman Kota 

Bandung. 

10 Juned, dkk 

(2015) 

Pengaruh Disiplin, 

Kompetensi dan 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Kota 

Samarinda 

Hasil penelitian diperoleh 

bahwa variabel 

disiplin, kompetensi dan 

kepemimpinan secara 

bersama-sama 

berpengaruh secara 

signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kota 
Samarinda. Ada pengaruh 
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   yang signifikan antara 

variabel disiplinterhadap 

kinerja pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Kota 

Samarinda. Ada 

pengaruh yang signifikan 

antara variabel 

kompetensi terhadap 

kinerja pegawai Dinas 

Tenaga KerjaKota 

Samarinda. Ada pengaruh 

yang signifikan antara 

variabel kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kota 

Samarinda. 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2021 

 

 

 KinerjaPegawai 

 

a. PengertianKinerja 
 

Untuk memahami performance maka perlu dipahami pengertian 

performance. Kinerja Istilah adalah terjemahan dari istilah "kinerja". Kane 

mengemukakan dalam Sedarmayanti (2011) bahwa kinerja bukanlah ciri 

seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi ituadalahhasildari bakat 

atau kemampuan itu sendiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa kinerja 

merupakan hasil dari kemampuan kerja yang sebenarnya. Kinerja yang 

berhubungan dengan pekerjaan diartikan sebagai hasil yang berkaitan 

dengan fungsi pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. 

Kinerja dipandang sebagai produk dari kemampuan dan motivasi. 

Kemampuan mengacu pada kemahiran seseorang dalam menyelesaikan 
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tugas-tugas tertentu, dan motivasi mengacu pada kesediaan seseorang untuk 

bertindak dan mencoba. “Jika orang memiliki kemauan dan keinginan untuk 

melakukan pekerjaan ini dengan baik, mereka akan melakukan yang 

terbaik.” Wibowo (2013) mengemukakan bahwa kinerja adalah 

implementasi dari rencana yang direncanakan. Pelaksanaan kinerja 

dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 

kemampuan, motivasi dan minat. Bagaimana organisasi menghargai dan 

memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan 

perilakunya dalam kinerja eksekutif. 

Sinambela (2012) menyatakan bahwa “kinerja karyawan diartikan 

sebagai kemampuan karyawan untuk melakukan keterampilan tertentu.” 

Kinerja karyawan sangat diperlukan, karena dengan kinerja ini Anda dapat 

mengetahui seberapa besar kemampuan karyawan tersebut dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, perlu 

ditetapkan standar yang jelas dan terukur, dan bersama-sama menetapkan 

standar tersebut sebagai acuan. Menurut Wirawan (2014) “kinerja adalah 

keluaran yang dihasilkan suatu pekerjaan atau fungsi atau indikator 

profesional dalam kurun waktu tertentu.” Kemudian Mangkunegara (2016) 

mengemukakan bahwa “kinerja merupakan hasil dari kualitas dan kuantitas 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan tugas  yang 

diberikan kepadanya.” 
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Rivai dan Basri dalam Sinambela (2012) mengemukakan bahwa 

“kinerja adalah hasil atau tingkatan seseorang atau seluruh tim 

menyelesaikan tugas dalam kurun waktu tertentu, bukan standar kerja, 

tujuan atau standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya, dan 

kemungkinan lainnya.” Sebuah konsensus telah tercapai. Berdasarkan 

definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan 

pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam organisasi secara individu maupun 

kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai 

tujuan organisasi yang bersangkutan. 

Kinerja diukur melalui prestasi kerja pegawai yang diatur 

berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu 

organisasi. Menurut Fahmi (2016) “kinerja adalah hasil yang diperoleh  

oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented atau 

non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.” Kinerja 

pegawai adalah hasil kerja baik dilihat dari kualitas atau kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Amstrong 

dan Baron dalam Fahmi (2016) mengatakan “kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusiekonomi.” 

Mathis dan   Jackson  (2016)  menyatakan bahwa “kinerja 

 

(performance)   pada   dasarnya   adalah   apa   yang   dilakukan   atau tidak 
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dilakukan oleh karyawan.” Kinerja merupakan prestasi nyata yang 

ditunjukkan oleh seseorang setelah menjalankan tugas dan perannya dalam 

organisasi. Kinerja produksi merupakan tingkat pencapaian yang 

menunjukkan hasil penggunaan yang tinggi. Kinerja (performance) pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. 

Boudreau dan Milkovich (1997) dalam Mathis dan Jackson (2016) 

mengemukakan bahwa “kinerja karyawan adalah tingkat di mana karyawan 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan maka  dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil dari pegawai yang 

melaksanakan proses atau aktivitas fungsional tertentu.” 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 

Kinerja pegawai adalah tingkat hasil yang dicapai pegawai pada 

fungsi dan tugas tertentu sesuai dengan persyaratan kerja. Menurut Keith 

Davis dalam Mangkunegara (2016), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Kemampuan (ability) adalah kemampuan individu untuk 

menyelesaikan berbagai tugas dalam bekerja. Kemampuan seseorang 

secara keseluruhan pada dasarnya terdiri dari dua faktor, yaitu  

sebagai berikut: 

1) Kemampuan fisik yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas 

yang membutuhkan daya tahan, kelincahan, kekuatan dan 

keterampilan yaitu factor kekuatan dinamis, kekuatan fisik, 
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kekuatan statis, dan kelenturan dinamis.Koordinasi, tubuh , rasa 

keseimbangan dan daya tahan. 

2) Kemampuan mental/intelektual yaitu kemampuan yang 

diperlukan untuk kegiatan intelektual, seperti kecerdasan digital, 

pemahaman bahasa, kecepatan persepsi, penalaran induktif, 

penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan memori. 

2. Motivasi (motivation) adalah tingkat kemauan yang tinggi terhadap 

tujuan organisasi, tujuan tersebut bergantung pada kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan individu. 

3. Peluang (Opportunity) adalah peluang yang dimiliki oelh pegawai 

yang bersangkutan, karena adanya hambatan akan menjadi kendala 

kerja, maka pegawai terkait mempunyai peluang, antara lain 

dukungan lingkungan kerja, dukungan peralatan kerja, ketersediaan 

bahan dan perbekalan yang cukup, kondisi kerja yang mendukung, 

rekan kerja yang memberikan bantuan, dan dukungan tata tertib dan 

Prosedur, cukupin formasi untuk membuat keputusan dan waktu kerja 

yang cukup untuk menerapkannya dengan benar. 

Mathis dan Jackson (2016) mengemukakan bahwa“ kinerja 

merupakan rangkaian kunci antara strategi dan hasil organisasi. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu kemampuan, motivasi, 

dukungan  yang  diterima,  keberadaan  pekerjaan,  dan  hubungannya 

dengan organisasi.” Kinerja karyawan adalah hasil dari berbagai faktor. 

“Faktor-faktor tersebut adalah faktor lingkungan internal organisasi, faktor 
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lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan atau karyawan” 

(Wirawan, 2014), yaitu: 

1. Faktor Internal Pegawai 

 

Faktor internal pegawai adalah factor bawaan, dan juga merupakan 

faktor yang didapat saat ia tumbuh. Faktor bawaan seperti bakat, sifat 

pribadi, serta kondisi fisik dan mental. Faktor yang diperoleh antara 

lain pengetahuan, keterampilan, etika profesi, pengalaman kerja dan 

motivasi kerja. 

2. Faktor Lingkungan dalam Organisasi 

 

Saat pegawai menjalankan tugasnya, mereka  membutuhkan 

dukungan dari organisasi tempat mereka bekerja. Dukungan ini 

sangat mempengaruhi tingkat pegawai. Sebaliknya jika sistem 

penggajian dan lingkungan kerja organisasi tidak baik maka kinerja 

pegawai akan menurun. Faktor internal organisasi lainnya misalnya 

strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan kompensasi. 

Oleh karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan 

internal organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan 

meningkatkan produktivitas pegawai. 

3. Faktor Lingkungan luar Organisasi 

 

Faktor lingkungan eksternal organisasi adalah situasi, kejadian atau 

situasi yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan eksternal 

organisasi. 
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Gibson (2013) mengemukakan“ada tiga variabel utama yang 

mempengaruhi kinerja pribadi yaitu karakteristik pribadi, karakteristik 

organisasi dan karakteristik psikologis.” Selain itu, Gibson (2013) 

mengemukakan bahwa “partisipasi kerja dan kepuasan kerja merupakan 

karakteristik pribadi. Berdasarkan beberapa sudut pandang di atas, dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

antara lain adalah faktor internal atau faktor internal, antara lain: tubuh, 

kecerdasan, motivasi, faktor bawaan (bakat, ciri kepribadian) dan 

karakteristik kepribadian. Faktor eksternal dan lingkungan meliputi; 

kesempatan, mendapat dukungan, budaya kerja, faktor lingkungan (situasi 

dalam organisasi, kejadian, keadaan dan kejadian) dan karakteristik 

organisasi.” 

c. Penilaian Peningkatan Kinerja Pegawai 
 

Wibowo (2013) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja atau 

performance merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja 

individu. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan, yaitu seberapa baik 

kinerja pekerja dalam kurun waktu tertentu.. Pendapat lain Williams yang 

dikemukakan dalam Wibowo (2013)  menyatakan  bahwa  “penilaian 

kinerja merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan 

kepada bawahan serta keputusan tentang kecukupan atau kekurangan 

professional yang menunjukkan apa kekurangan bawahan”. Sedangkan 

menurut  Armstrong  dalam  Wibowo  (2013)  menyatakan  bahwa  

penilaian kinerja adalah secara regular mencatat pengukuran 
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kinerja staf dan benar-benar memahami konten kerja, beban kerja dan beban 

kerja, dan meninjau pencapaian selama periode pelaporan dan mencapai 

konsensus tentang tujuan selanjutnya. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

kinerja atau evaluasi kinerja lebih mengarah pada evaluasi individu  

pegawai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

merupakan proses penilaian kinerja tugas oleh pekerja dalam periode 

tertentu. Menurut pendapat Tyson and Jackson dalam Wibowo (2013) 

“Meningkatkan kinerja adalah konsep yang sederhana namun penting. 

Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa tim akan dengan cepat dan 

terus-menerus meningkatkan dengan meninjau keberhasilan dan 

kegagalannya. Tyson dan Jackson menyampaikan bahwa ada empat (empat) 

tahapan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kinerja”, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tahap 1, memulai tugas tim yang sudah selesai, membiarkan tim 

menentukan faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan 

dan tugas yang menghambat keberhasilan. 

2. Tahap 2, pilih faktor aktual dari faktor keberhasilan dan kegagalan, 

dan buang yang tidak memiliki nilai. 

3. Pada tahap ketiga, tim harus mencapai konsensus tentang bagaimana 

mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan benar dan 

menyingkirkan faktor-faktor lain. 
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4. Pada tahap 4, analisis tidak hanya dilakukan di tingkat kelompok, 

tetapi juga di tingkatindividu. 

Fahmi (2016) menunjukkan bahwa kinerja biasan yang mencakup 

kinerja organisasi dan pribadi. Di tingkat organisasi, penurunan kualitas 

kinerja adalah hasil dari kepemimpinan yang tidak memadai, manajemen 

profesional yang berkurang, atau kualitas system kerja yang buruk. Untuk 

mencapai kinerja yang lebih berkualitas dan mengatasi masalah yang 

dihadapi untuk meningkatkan kinerja. Schaffer dalam Fahmi (2016) 

memberikan beberapa strategi, yaitu: 

1. Memilih tujuan untuk menyelesaikan masalah yang paling 

mendesak, mengoreksi biaya yang berlebihan, indikator kualitas 

yang rendah, dan tujuan kerja yang belum terealisasi, serta 

memastikan bahwa masalah tersebut benar-benar terpecahkan. 

2. Standarisasi hasil yang diharapkan: Sasaran harus bijaksana 

(spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu). 

3. Komunikasi yang jelas 

 

4. Alokasi tanggung jawab, organisasi perlu membagi atau menetapkan 

tanggung  jawab  untuk  mencapai  tujuan   masing-masing 

karyawan. 

5. Proses ekstensif, proses pencapaian tujuan yang berhasil dapat 

digunakan untuk mengulangi proses dengan tujuan baru atau untuk 

memperluas tujuan sebelumnya. 
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Di tingkat individu, pegawai dapat menggunakan strategi yang 

diuraikan untuk meningkatkan kinerja tingkat organisasi dan 

menyesuaikannya untuk meningkatkan kinerja di tingkat individu, 

sebagaiberikut: 

1. Pilih tujuan dan tentukan area prioritas untuk tindakan 

 

2. Tentukan hasil, tentukan tujuan dan standar. 

 

3. Tentukan ukuran kerja dan tentukan dasar agar kemajuan menuju 

tujuan dapat dipantau. 

4. Pantau, kaji kemajuan dan analisis umpan balik untuk memastikan 

bahwa tujuan dan standar tercapai. 

5. Proses ekstensif, mengulangi proses dengantujuan lain berdasarkan 

prioritas-prioritas. 

d. Indikator KinerjaPegawai 
 

Indikator kinerja digunakan sebagai  alat  ukur  untuk  mengukur 

hasil kinerja  karyawan  atau  tolok  ukur  untuk  mengevaluasi  kinerja. 

Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan gambaran tingkat pencapaian 

suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. 

Organisasi atau instansi membutuhkan indikator kinerja agar dapat 

menentukan keberhasilan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, maka 

dapat diambil indikator kinerja pegawai menurut Wirawan (2014), sebagai 

berikut: 

1. Hasil kerja keluaran kerja dalam bentuk  barang  dan  jasa  yang 

dapat dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. 
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2. Perilaku kerja diperlukan, karena ini merupakan persyaratan untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan perilaku kerja tertentu, dan 

karyawan dapat melaksanakan pekerjaan dengan benar dan 

menghasilkan kinerja organisasi yang diinginkan. 

3. Karakteristik personal yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu 

karakteristik personal karyawan yang dituntut untuk melakukan 

pekerjaan tersebut, karena karyawan manusia mempunyai banyak 

karakteristik personal bawaan yang diperoleh setelah mereka 

dewasa dari pengalaman kerja. 

Tolak ukur hasil kinerja memiliki peran penting dalam mengamati 

apakah tujuan organisasiini jangka panjang, menengah atau pendek untuk 

memenuhi tujuan yang diinginkan. Berdasarkan informasi yang dihasilkan 

dari indikator kinerja, maka manajer akan dapat melihat parameter tersebut 

kepada atasan maupun bawahan guna mengambil tindakan atau keputusan 

yang dirasakan perlu. Mathis dan Jackson (2016) menyatakan bahwa ”ada 

banyak cara untuk mengukur kinerja karyawan agar dapat mendukung 

keberhasilan organisasi, dimana tiga elemen utama yang menjadi faktor 

kunci”, yaitu: 

1. Produktivitas adalah ukuran kuantitas dan kualitas yang terlibat 

dengan mempertimbangkan Biaya sumber daya untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

2. Kualitas produksi juga harus dipandang sebagai bagian dari 

produktivitas, karena memungkinkan untuk menghasilkan produk 

yang lebih banyak tetapi kualitasnya lebih rendah. 
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3. Layanan pelanggan berkualitas tinggi adalah hasil penting lainnya, 

yang akan mempengaruhi kinerja kompetitif perusahaan. Ruang 

lingkup pelayanan meliputi pengertian, perhatian, pendampingan 

tepat waktu, kinerja tenaga kerja yang handal dan akurat, fasilitas dan 

peralatan fisik, yang kesemuanya dapat memberikan hasil pelayanan 

yang terbaik. 

Bernaddin dan Russel (1993) dari Mathis dan Jackson (2016) 

mengungkapkan 6 (enam) criteria utama untuk mengevaluasi kinerja, sebagai 

berikut: 

1. Kualitas 

 

Kualitas adalah tingkat proses atau hasil dari aktivitas yang 

sempurna, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan cara yang 

ideal atau yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Kuantitas 

 

Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dalam bentuk nilai uang, 

jumlah unit yang diselesaikan atau jumlah kegiatan. 

3. Ketepatan Waktu 

 

Ketepatan waktu adalah tingkatan atau hasil dari penyelesaian dan 

penggunaan waktu yang disediakan untuk kegiatan lain dalam waktu 

yang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. 

4. Hemat Biaya 
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Hemat biaya adalah penggunaan terbaik sumber daya organisasi atau 

perusahaan untuk mencapai tujuan tertinggi berupa sumber daya 

manusia, teknologi, bahan baku, dan peralatan. 

5. Pemantauan Kebutuhan 

 

Seberapa jauh karyawan perlu melakukan pengawasan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa salah. 

6. Dampak Interpersonal 

 

Tingkat dimana pegawai menunjukkan perasaan self esteem, good 

will dan kerja sama diantara rekan sekerja dan bawahan. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa aspek kinerja antara lain adalah: produktivitas, kualitas suatu 

produksi, pelayanan yang berkualitas, kuantitas, kecepatan, efektivitas  

waktu dan biaya, layanan, nilai, kebutuhan pegawasan dan pengaruh antar 

personal. 

 

 KepemimpinanPartisipatif 

 

a. Pengertian Kepemimpinan 

 

Setiap aktivitas manusia yang dilakukan bersama selalu 

membutuhkan kepemimpinan. Oleh karena itu, harus  ada  seorang 

pemimpin untuk mencapai keberhasilan dan efisiensi kerja. Untuk berbagai 

macam usaha dan aktivitas manusia, diperlukan upaya terencana dan 

sistematis untuk melatih dan menumbuhkan pemimpin baru. Beberapa ahli 
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mengemukakan konsep kepemimpinan. Untuk bisa memahami 

kepemimpinan, perlu dipahami makna kepemimpinan. Sutrisno (2014) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses aktivitas seseorang, 

yang menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, dan 

mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai hasil 

yang diinginkan. 

Siagian (2014) mengemukakan bahwa “kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain, dalam hal ini para 

bawahannya begitu, walaupun individu tersebut tidak menyukainya, 

bawahan bersedia mengikuti keinginan pemimpinnya.” Anoraga  yang 

dikutip oleh Sutrisno (2014) menyatakan bahwa “kepemimpinan mengacu 

pada kemampuan memengaruhi partai politik lain melalui komunikasi 

langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memobilisasi 

masyarakat agar mau mengikuti pemahaman, pengertian dan kesenangan 

untuk mengikuti kemauan pemimpin.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang 

lain, bawahan atau kelompok, dan membimbing perilaku bawahan atau 

kelompok. Memiliki kemampuan atau keahlian khusus di bidang yang 

diinginkan oleh kelompoknya dan mencapai tujuan organisasi atau 

kelompok. 

Kepemimpinan adalah cara untuk membuat karyawan berperilaku 

benar, memenuhi janji mereka, dan memotivasi mereka untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Fahmi (2016), “kepemimpinan adalah proses 
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membimbing, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain agar dapat 

melaksanakan tugas sesuai urutan yang direncanakan.” Kepemimpinan 

adalah cara seseorang menggunakan dominasi dan keyakinan diri untuk 

memengaruhi dan menampilkan moralitas tinggi kepada bawahannya. 

Kepemimpinan merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam suatu 

organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan  suatu 

organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi. Dari beberapa 

pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas tentang 

kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu 

cara untuk mengatur dan mempengaruhi bawahan untuk mengikutinya guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan- 

perusahaan. 

b. Fungsi Kepemimpinan 

 

Dalam pengelolaan organisasi, salah satu peran kepemimpinan yang 

penting adalah mengintegrasikan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh unit 

kerja di dalam organisasi untuk memastikan kesatuan tindakan dan 

memperoleh kinerja pegawai yang baik. Oleh karena itu, pengembangan 

prestasi kerja hanya dapat diperoleh dari gambaran dedikasi, loyalitas, 

disiplin, metode penggunaan atau ketepatan metode kerja hanya ditinjau dari 

jumlah kerja atau beban kerja karyawan. Dalam kehidupan suatu kelompok 

atau organisasi diperlukan adanya fungsi kepemimpinan melalui interaksi 

antar individu. Menurut pendapat Nawawi (2012) fungsi utama 

kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut: 
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1. Fungsi Instruktif 

 

Fungsi ini adalah komunikasi satu arah. Pemimpin adalah 

komunikator, bertanggung jawab untuk menentukan urutan, metode, 

waktu, dan tempat pelaksanaan perintah agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif 

membutuhkan kemampuan untuk memobilisasi dan memotivasi orang 

lain untuk melaksanakan perintah. 

2. Fungsi Konsultasi 

 

Fungsi  ini  adalah   komunikasi  dua   arah.   Tujuan   negosiasi 

adalah untuk mendapatkan masukan berupa umpan balik untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditentukan 

dan dilaksanakan. Saya berharap dengan menjalankan fungsi 

negosiasi, saya berharap keputusan pimpinan dapat didukung dan 

lebih mudah untuk mengarahkan mereka agar memimpin secara 

efektif. 

3. Fungsi Partisipasi 

 

Saat  menjalankan  fungsi  ini,   pemimpin   harus   memotivasi   

orang yang dipimpinnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan dan kemampuan untuk melaksanakan pengambilan 

keputusan. Atau memikul tanggung jawab utama orang lain. 

Partisipasi pemimpin harus terus dilakukan oleh pemimpin, bukan 

eksekutif. 
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4. Fungsi Representatif 

 

Laksanakan fungsi ini dengan mendeskripsikan kekuatan untuk 

membuat  keputusan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  dari 

pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya  berarti  kepercayaan. 

Harus diyakini bahwa orang yang menjadi tuan rumah  delegasi 

adalah asisten pemimpin dengan prinsip, pandangan, dan ambisi yang 

sama. 

5. Fungsi kontrol 

 

Fungsi  kontrol  berarti  bahwa  pemimpin  yang  berhasil  atau   

efektif dapat mengatur aktivitas anggotanya dengan cara yang 

ditargetkan dan koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan 

bersama terbesar. Fungsi pengendalian ini dapat dicapai melalui 

kegiatan pembinaan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan- 

pengawasan. 

c. Tipe-tipe Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan (leadership) mengacu pada kualitas hubungan atau 

interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam beberapa hal, dan manajemen 

adalah fungsi, status atau otoritas (otoritas); oleh karena itu, kepemimpinan 

menekankan pengaruh pada pengikut (otoritas), sedangkan manajemen 

menekankan  pada  otoritas  yang  ada.  Menurut  pendapat   Hasibuan 

(2013), menurutnya ada tiga gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan 
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otoriter, kepemimpinan partisipatif, dan  kepemimpinan  delegatif. 

Penjelasan mengenai tiga gaya kepemimpinan menurut Hasibuan sebagai 

berikut: 

1. Kepemimpinan Otoriter 
 

Kepemimpinan otoriter mengacu pada retensi mutlak kekuasaan atau 

otoritas dalam kepemimpinan dalam banyak kasus, atau apakah 

kepemimpinan mengadopsi sistem kekuasaan terpusat. Keputusan 

dan kebijakan hanya ditentukan oleh pimpinan dan tidak menyertakan 

saran, ide dan pertimbangan yang diberikan oleh bawahan dalam 

proses pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya hanya 

berfokus pada peningkatan efisiensi kerja karyawan dengan 

mengurangi kepedulian terhadap perasaan dan kesejahteraan 

bawahan. Pemimpin yang mengikuti sistem manajemen tertutup tidak 

akan memberi tahu bawahannya tentang organisasi mereka atau status 

organisasi. Pengkaderan kurang mendapat perhatian. Karakteristik 

kepemimpinan otoriter yaitu: 

a. Bawahan hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan 

keputusan yang ditentukan oleh pemimpin. 

b. Para pemimpin menganggap diri mereka orang yang paling kuat, 

paling cerdas, dan paling mampu. 

c. Memberikanarahanke bawahan dengan perintah, pinalti, serta 

pengawasan secara ketat. 
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2. Kepemimpinan Partisipatif 

 

Kepemimpinan partisipatif merupakan apabila dalam 

kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan 

kerja sama  yang  serasi,  menumbuhkan loyalitas,  dan partisipasi 

para bawahan. Pemimpin memotivasi para bawahan agar merasa ikut 

memiliki lembaga  atau  instansi.  Pemimpin  dengan  gaya 

partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan mengambil 

keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina 

bawahan untuk menerima tanggung jawab yang besar. Karakteristik 

dari Kepemimpinan Partisipatif, yaitu: 

a. Bawahan harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide, dan 

pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

b. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan 

saran atau ide yang diberikan bawahannya. 

c. Pemimpin menganut system manajemen terbuka (open 

management) dan desentralisasi wewenang.wewenang. 

3. Kepemimpinan Delegatif 
 

Kepemimpinan delegative adalah ketika pemimpin sepenuhnya 

mendelegasikan  kekuasaan   kepada  bawahannya.   Oleh   karena 

itu, bawahan dapat dengan bebas  atau  leluasa  mengambil  

keputusan  dan  kebijakan   saat   melakukan   pekerjaannya.   

Seorang pemimpin tidak peduli bagaimana bawahannya 
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membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya, terserah 

bawahan untuk memutuskan. Prinsipnya, pemimpin itu patuh dan 

hanya memberitahu bawahannya. Ciri-ciri yang merepresentasikan 

gaya kepemimpinan adalah: 

a. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab melakukan pekerjaan 

kepada bawahannya. 

b. Pemimpin tidak membuat aturan tentang perilaku kerja, dan 

hanya memiliki sedikit kontak mata dengan 

bawahan.bawahannya. 

Siagian (2014) mengemukakan tiga gaya kepemimpinan 

utama.Ketiga gaya kepemimpinan tersebut saling melengkapi dalam praktek 

atau saling mendukung dalam berbagai cara, dan menyesuaikan sesuai 

dengan keadaan untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tipe Kepemimpinan Otoriter 

 

Menempatkan kekuasaan di tangan seseorang. Pemimpin adalah satu- 

satunya penguasa. Kedudukan dan tanggung jawab bawahan 

sepenuhnya merupakan pelaksana keputusan, perintah dan bahkan 

kehendak pemimpin. Dibandingkan dengan bawahan, pemimpin lebih 

melihat dirinya sendiri dalam segala aspek. Selalu meremehkan 

kemampuan bawahannya, sehingga dia berpikir bahwa dia tidak dapat 

melakukan sesuatu tanpa perintah. 

2. Kepemimpinan Yang Dikendalikan Kebebasan 
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Gaya kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan 

otokratis. Pemimpin adalah simbol.. Dengan memberikan kebebasan 

penuh kepada pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan, 

pemimpin  dapat  mengambil   keputusan   dan   menjalankan 

aktivitas sesuai keinginan dan kepentingannya sendiri (termasuk 

individu dan kelompok). Pemimpin hanya  bekerja  sebagai 

konsultan. 

3. Jenis Kepemimpinan Demokratis 

 

Gaya kepemimpinan ini memperlakukan orang sebagai faktor utama 

dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin 

menganggap orang yang dipimpinnya sebagai subjek dengan 

kepribadian berbeda dan menempatkannya pada diri mereka sendiri. 

Hasil dari kemauan, kemauan, kemampuan, ide, pendapat, dan 

kreativitas, berbagai inisiatif dapat dievaluasi secara adil. Pemimpin 

tipe ini selalu berusaha memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. 

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis 

dan terpimpin. 

d. Gaya Kepemimpinan Partisipatif 
 

Dessler (2012) mengatakan bahwa “menjadi pemimpin partisipatif 

berarti melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ini sangat 

penting ketika pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah 

kompleks atau membuat keputusan yang memengaruhi anggota tim.” Gaya 

kepemimpinan partisipatif menekankan pada tingkat dukungan yang tinggi 
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untuk pengambilan keputusan dan kebijakan, tetapi hanya memiliki sedikit 

arahan. Gaya kepemimpinan yang tinggi dukungann dan yang rendah 

arahannya dirujuk sebagai “partisipastif” karena posisi pengendali atas 

pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. 

Dengan penekanan gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar 

menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. 

Dalam kegiatan melaksanakan organisasi, pemimpin yang 

menerapkan gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan 

mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibandinfkan mengawasi mereka 

dengan ketat. Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas- 

tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam 

pembuatan keputusan menciptakan suasana persahabatan serta hubungan- 

hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota 

kelompok. Selain itu gaya ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran 

bawahan terhadap persoalan-persoalan dan memengaruhi bawahan untuk 

memandang perspektif baru. Melalui gaya ini, pemimpin terus merangsang 

kreativitas bawahan dan mendorong untuk menemukan pendekatan- 

pendekatan baru terhadap masalah-masalah lama. Bawahan dimotivasi untuk 

berpikir mengenai relevansi cara, system nilai, kepercayaan, harapan dan 

bentuk organisasi yang ada. 

Bawahan dimotivasi untuk melaksanakan inovasi menyelesaikan 

persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri, dimotivasi 
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untuk menentukan tujuan atau sasaran yang menantang. Dengan kata lain, 

bawahan diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengembangkan 

dirinya melalui tugas-tugas yang dihadapinya. Pemimpin gaya partisipatif 

menunjukkan perilaku dan perhatian terhadap anak buah yang sifatnya 

personal (personality consideration). Artinya dia bisa memahami dan peka 

terhadap masalah dan kebutuhan tiap-tiap bawahannya. Hal ini tercermin dari 

persepsi bawahan yang merasa bahwa sang pemimpin mampu memahami 

dirinya sebagai personal. Setiap bawahan merasa dekat dengan pemimpinnya 

dan merasa memperoleh perhatian special. Perhatian personal dapat berupa 

kegiatan pembimbingan dan memonitoring, yang merupakan proses 

pemberian umpan balik yang berkelanjutan dan pengkaitan misi organisasi 

dengan kebutuhan personal sang bawahan. Dengan demikian bawahan akan 

merasakan krusialnya upaya dan tugas seoptimal mungkin atau menunjukkan 

kinerja yang tinggi, karena itu terkait langsung dengan kebutuhan sendiri. 

Bawahan lebih merasa  mempunyai  respon  terhadap  atasan  yang  

kompoten dibandingkan atasan yang lebih mengedepankan aspek struktural 

(Thoha, 2014). 

Gaya kepemimpinan partisipatif berkaitan dengan upaya pemimpin 

untuk mendorong dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan yang tidak dapat dibuat oleh pemimpin itu sendiri. 

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah dengan memasukkan pemimpin dari 

bawahan dalam pengambilan keputusan (Heidjrachman dan Husnan, 2014). 

Gaya kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, pengambilan keputusan 
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bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokratis. 

Indikator langsung kepemimpinan partisipatif terletak pada perilaku 

pengikutnya, yang didasarkan pada persepsi karyawan tentang gaya 

kepemimpinan yang diadopsi. 

Kepemimpinan partisipatif diartikan sebagai persamaan kekuasaan 

dan kemampuan untuk berbagi pemecahan masalah dengan bawahan saat 

bernegosiasi dengan bawahan sebelum mengambil keputusan. 

Kepemimpinan partisipatif melibatkan penggunaan berbagai prosedur 

pengambilan keputusan yang memungkinkan pengaruh orang lain untuk 

mempengaruhi keputusan pemimpin. Burhanuddin mengemukakan dalam 

Pasolong (2014) bahwa kepemimpinan partisipatoris merupakan salah satu 

metode kepemimpinan yang digunakan oleh orang-orang yang dipercaya, 

yaitu memiliki kepercayaan dan kredibilitas, kemudian memotivasi mereka 

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 

kepemimpinan partisipatif merupakan pemimpin yang memberikan ruang 

dan peran penting bagi bawahan dalam pelaksanaan kegiatan proses 

pengambilan keputusan. 

Pasolong (2014), pemimpin yang terkait dengan kelompok yaitu; (1) 

Memulai (initiating), walaupun kelompok tersebut memulai suatu kegiatan 

atau upaya tindakan. (2) Norma (regulating), yaitu tindakan yang mengatur 

arah dan langkah kegiatan; (3) Informasi (informating), yaitu kegiatan yang 

memberikan informasi, data faktual, pendapat anggota dan meminta mereka 
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untuk memberikan informasi yang  diperlukan;  (4)  Mendukung 

(supporting), yaitu, upaya menerima ide, pendapat, dan 

menyempurnakannya dengan menambahkan atau menguranginya dalam 

rangka digunakan untuk menyelesaikan tugas bersama; (5) Evaluation 

(evaluasi), yaitu tindakan untuk menguji ide berdasarkan kekuatan dan 

kelemahannya, (6)) Summary (menyimpulkan), yaitu kegiatan meringkas 

opini, Sebagai dasar pemikiran selanjutnya. 

Tingkat partisipasi terkait dengan maturitas sedang hingga tinggi. 

Pengikut atau bawahan pada tingkat perkembangan ini mampu tetapi tidak 

mau melakukan tugas yang diberikan. Keengganan mereka seringkali 

disebabkan oleh kurangnya iman.Namun, jika mereka percaya pada 

kemampuan mereka tetapi tidak mau, maka masalah keengganan mereka 

untuk melakukan tugas lebih pada motivasi daripada keamanan. Dalam hal 

ini, pemimpin perlu terbuka untuk komunikasi atau bimbingan, dan secara 

aktif mendengarkan dan mendukung upaya pengikut untuk menggunakan 

kemampuan yang ada. Oleh karena itu, untuk individu dengan tingkat 

kedewasaan ini, gaya partisipatif suportif dan tidak terarah memiliki tingkat 

keberhasilan yang tinggi. 

Gaya  ini  disebut  partisipatif  karena  selain   bertukar   pikiran 

dalam pengambilan keputusan, peran  utama  pemimpin  atau  follower 

adalah memberikan fasilitas dan berkomunikasi. Gaya ini melibatkan 

perilaku   hubungan   kerja   yang   tinggi    dan    perilaku    berorientasi 

tugas yang rendah. Dengan gaya kepemimpinan ini, pengikut cenderung 
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mengekspresikan pemikiran atau gagasan mereka sehingga mereka 

memperoleh kesempatan untuk mewujudkan perannya dalam kelompok, 

dimana mereka memiliki kemampuan yang setiap saat dapat diberdayakan 

pemimpin organisasi bagi kemajuan kelompok dan organisasi yang 

dikutinya. 

 

 Kompetensi Manajerial 

 

a. Pengertian Kompetensi 
 

Kompetensi pegawai mengacu pada pekerjaan atau tugas yang 

didasarkan pada  keterampilan  dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh 

sikap   kerja   yang   dituntut   oleh   pekerjaan   tersebut.    Keterampilan 

atau kemampuan yang dibutuhkan oleh karyawan ditunjukkan oleh 

kemampuan  mereka  untuk   secara   konsisten   memberikan   kinerja   

yang memadai atau  tingkat  tinggi  dalam  fungsi  pekerjaan  mereka.  

Untuk  dapat  lebih  memahami  kapabilitas  karyawan  maka  perlu 

dipahami arti kapabilitas tersebut. Spencer dan Spencer  memberikan 

definisi kemampuan yang dikutip langsung oleh Sutrisno (2014)  

menyatakan bahwa  kemampuan  merupakan  fondasi  seseorang  dan  

terkait dengan efektivitas kinerja pribadi. Selain itu, pendapat Sutrisno's 

Boulter and Hill (2014) percaya bahwa kemampuan merupakan  

karakteristik dasar seseorang, dan kinerjanya memungkinkannya untuk 

memberikan kinerja yang luar biasa dalam pekerjaan, peran atau situasi 

tertentu. 
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Finch dan Crunkilton dalam Sudarmanto (2015) mengatakan bahwa 

“kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, 

dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi 

untuk  dapat   melaksanakan   tugas-tugas    pekerjaan    sesuai    dengan 

yang dibebankan oleh organisasi.” Kompetensi adalah terminologi yang 

sering didengar dan diucapkan banyak orang. Kita pun sering mendengar 

atau bahkan mengucapkan terminologi itu dalam berbagai penggunaan 

khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Ada yang 

menginterpretasikan kompetensi sepadan dengan kemampuan atau 

kecakapan, adal lagi yang mengartikan sepadan dengan keterampilan, 

pengetahuan dan berpendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya  akan 

dipaparkan beberapa pengertian tentang kompetensi. 

Pengertian kompetensi oleh Moeheriono (2014) adalah “sebagai 

karakteristikyang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja 

individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu  yang 

memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang 

dijadikan acuan.” Menurut Spencer, menyatakan bahwa “kompetensi terletak 

pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian 

seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara 

luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan.” Sedangkan menurut pendapat 

Palan (2016) “ada dua istilah yang muncul dari dua aliran yang berbeda 

tentang konsep kesesuaian dalam pekerjaan. Istilah tersebut adalah 

”Competency” (kompetensi) yaitu deskripsi mengenai perilaku, dan 
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“Competence”(kecakapan) yang merupakan deskripsi tugas atau hasil 

pekerjaan.” 

Sudarmanto (2015) mendefinisikan kompetensi sebagai 

“pengetahuan keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang 

mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan. Kompetensi merupakan 

penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan.” Sedangkan menurut Wibowo 

(2013) kompetensi adalah “suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut.” Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang 

memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka 

secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam 

pekerjaan mereka. 

Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, 

pengetahuan atau wawasan dan sikap  yang  dijadikan  suatu  pedoman 

dalam melakukan tanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan karakteristik  yang 

melekat pada diri seseorang yang  menyebabkan  seseorang  itu  akan 

mampu untuk memprediksisekelilingnya dalam suatu pekerjaan atau situasi. 

Dessler (2012) mengemukakan pentingnya kemampuan karyawan sebagai 

berikut: 
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1. Menemukan kunci pemikiran kausal 

 

Hubungan strategis antara sumber daya manusia dan kinerja 

perusahaan merupakan peta strategis yang menggambarkan suatu 

proses implementasi strategi dalam perusahaan. Ingat, peta strategi 

ini adalah kumpulan asumsi tentang menciptakan nilai di  

perusahaan. 

2. Memahami prinsip-prinsip pengukuran yang baik 

 

Landasan dasar dari setiap kemampuan manajemen sangat 

bergantung pada pengukuran yang baik. Secara khusus, pengukuran 

ini harus mendeskripsikan struktur dengan benar. 

3. Pastikan kausalitas (kausalitas) 

 

Berpikir secara kausal dan memahamiprinsip pengukuran membantu 

dalam memperkirakan hubungan kausal antara sumber daya manusia 

dan kinerja perusahaan. Dalam praktiknya, estimasi tersebut dapat 

berkisar dari asumsi judgemental hingga kuantitatif. Tugas yang 

paling penting adalah untuk merealisasikan bahwa estimasi tersebut 

adalah mungkin dan mengkalkulasikannya sebagai suatu kesempatan 

yang muncul. 

4. Mendiskusikan hasil kerja sumber daya manusia yang strategis pada 

atasan 

Untuk mengatur kinerja strategis sumber daya manusia, harus 

mampu mengkomunikasikan pemahaman mengenai dampak 

strategis sumber daya manusia pada atasan. 
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b. Kompetensi Manajerial 
 

Kompetensi manajerial didefinisikan sebagai jenis kemampuan 

pribadi tertentu, yaitu aktivitas, pengetahuan, keterampilan atau sikap dan 

karakteristik pribadi yang diperlukan untuk meningkatkan  kinerja 

manajemen (Martina et al., 2012). Kompetensi manajerial adalah hubungan 

kausal dengan kinerja yang efektif dan / atau sangat baik. Efektivitas kinerja 

adalah pencapaian hasil tertentu (hasil) yang diperlukan dalam pekerjaan 

melalui tindakan tertentu yang sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan 

kondisi lingkungan organisasi. 

Kompetensi manajerial  juga  bisa  disebut  kemampuan peran,  

karena kemampuan peran hanya terkait dengan karyawan pada posisi 

manajemen. Kompetensi (kapabilitas) peran dibagi menjadi kompetensi atau 

kapabilitas yang berkaitan dengan aktivitas, personel, sumber daya, dan 

informasi. Kompetensi adalah kemampuan berkarakter yang akan 

berkontribusi pada model  kemampuan  plug-and-play  karena  tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek berikutdalam organisasi 

(Palan, 2016). Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan 

Spencer & Spencer dalam Palan (2016) bahwa kompetensi manajerial 

merupakan “bagian khusus dari dampak dan pengaruh, mengekspresikan 

maksud untuk memiliki pengaruh spesifik tertentu”. Maksud  spesifik 

tersebut (untuk mengembangkan orang lain, memimpin orang lain, 

memperbaiki kerja tim dan kerjasama) merupakan hal yang penting 

khususnya bagi manajer. 
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Hal ini yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Spencer & 

Spencer dalam Palan (2016) dalam generic competency model for managers, 

karena kompetensi tersebut begitu umum di antara manajer. Kompetensi 

tersebut terdiri dari kompetensi dampak dan pengaruh, dorongan berprestasi, 

kerjasama, berpikir analitis, inisiatif, mengembangkan orang lain, percaya 

diri, memahami orang lain, pengarahan/ketegasan, pencarian informasi, 

kepemimpinan tim, berpikir konseptual, kesadaran berorganisasi dan 

membina hubungan, dan kompetensi pengetahuan spesifik. Walaupun 

demikian, dalam perkembangannnya, kompetensi manajerial sebagai subjek 

dalam penelitian ilmiah telah menjadi pusat perdebatan. Kesepakatan 

pendapat pada aspek yang menentukan pada kompetensi manajerial belum 

pernah tercapai. Selain itu, tidak terdapat pula kesepakatan pendapat 

mengenai cara pengembangan kompetensi manajerial yang terbaik dan paling 

tepat (Palan, 2016). 

Tidak adanya  kesepakatan  tersebut  dikarenakan  konsep  

kompetensi tidak bersifat statis maupun universal, seperti yang langsung 

terkait dengan peran manajerial yang bersifat kontekstual. Dalam proses 

mengidentifikasi kerja manajer yangmencakup persyaratan dasar dan 

karakteristik manajerial, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor 

lingkungan, pekerjaan, orang dan situasional (Mintzberg, 2013), sehingga 

diperlukan proses identifikasi kompetensi manajer yang sensitif terhadap 

konteks dan fungsi bisnis yang dijalankan. Walaupun dalam mengidentifikasi 

kompetensi manajerial ini bersifat kontekstual, paling tidak dalam 
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memahami kompetensi  manajerial,  terdapat  empat  pilar kompetensi,  

yakni memahami organisasi, memimpin dan mengelola orang, mengelola 

sumber daya, dan berkomunikasi secara efektif (Krajcovicova, Caganova, & 

Cambal, 2012). 

Berdasarkan keempat pilar kompetensi tersebut, kompetensi 

manajerial diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni: Kompetensi 

manajerial umum, yakni kompetensi yang manajer seharusnya miliki, dapat 

memberikan kualitas kinerja dalam posisi manajemen; Kompetensi 

manajemen spesifik, yakni kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi 

standar kinerja untuk posisi manajemen tertentu;  dan  kompetensi 

manajemen kunci, yakni kompetensi dimana manajer memberikan 

peningkatan terhadap pentingnya kompetensi tersebut, dan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan (Krajcovicova et al.,2012). 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi 
 

Kompetensi yang ada pada pegawai terbentuk karena dipengaruhi 

oleh  beberapa  faktor  kompetensi  tersebut.   Michael Zwell   dalam 

Wibowo  (2013)  mengidentifikasi   bahwa   terdapat   tujuh  faktor  yang 

dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu  sebagai 

berikut: 

1. Keyakinan danNilai-nilai 

 

Keyakinan dan nilai-nilai merupakan keyakinan orang tentang  

dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi 

perilaku ataupun tindakan. Apabila orang percaya bahwa mereka 
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tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir 

tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. 

2. Keterampilan 
 

Keterampilan merupakan keterampilan yang dapat dipelajari 

dipraktikkan dan diperbaiki, misalnya keterampilan menulis dapat 

diperbaiki dengan instruksi.  Keterampilan  berbicara  di  depan 

umum akan meningkat kecekapannya dalam kompetensi tentang 

perhatian terhadapkomunikasi 

3. Pengalaman 

 

Pengalaman merupakan keahlian dari banyak kompetensi misal 

pengalaman mengorganisasi orang yang tidak pernah berhubungan 

dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin 

mengembangkan kecerdasan organisasional. Keahlian dari banyak 

kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, 

komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan 

sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi 

besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan 

organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh 

dalam lingkungantersebut 

4. Motivasi 

 

Motivasi merupakan  faktor  dalam  kompetensi  yang  dapat  

berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi  terhadap 

pekerjaan bawahan serta memberikan perhatian individual dari 
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atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi sesorang 

bawahan. 

5. Karakteristik Kepribadian 
 

Karakteristik kepribadian bertujuan untuk dapat mempengaruhi 

keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, 

kemampuan bekerja dalam tim memberikan pengaruh dan 

membangun hubungan. Dalam kepribadian termasuk banyak faktor 

yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian 

bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, 

kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang 

merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan 

sekitarnya 

6. Isu Emosional 

 

Isu emosional bertujuan untuk dapat membatasi penguasaan 

kompetensi. Takut membuat  kesalahan,  menjadi  malu,  merasa  

tidak disukai semuanya  cenderung  membatasi  motivasi  dan 

inisiatif. Gangguan emosi bisa membatasi kemampuan menguasai. 

Rasa takut membuat kesalahan, merasa malu, tidak disukai atau tidak 

memiliki semua kesalahan akan membatasi motivasi dan inisiatif. 

Rasa otoritas memengaruhi keterampilan komunikasi dan 

menyelesaikan konflik dengan manajer. Jika mereka tidak dapat 

mendengar suara orang lain, mereka mungkin akan kesulitan 

mendengarnya. 
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7. KemampuanIntelektual 

 

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yangtegantung pada 

pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran 

analitis. Kemampuan bergantung pada pemikiran kognitif, seperti 

pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Setiap intervensi yang 

dilakukan oleh organisasi tidak dapat diperbaiki. Tentu saja, faktor- 

faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kemahiran dari 

kemampuan ini. 

8. Budaya organisasi 

 

Budaya organisasi akan mempengaruhi kemampuan sumber daya 

manusia dalam kegiatan-kegiatan berikut: 

1) Perekrutan dan pemilihan pegawai harus mempertimbangkan 

siapa pegawai yang termasuk dalam organisasi dan tingkat 

profesionalnya kemampuan yang relevan. 

2) Semua penghargaan mengkomunikasikan kepada karyawan 

bagaimana organisasi menghargai kompetensi. 

3) Praktik pengambilan keputusan akan mempengaruhi kemampuan 

memberdayakan orang lain, proaktif, dan harus memotivasi orang 

lain. 

4) Misi filosofis, visi dan nilai organisasi berkaitan dengan semua 

kapabilitas. 

5) Kebiasaan dan prosedur menginformasikan pekerja seberapa 

besar kapasitas yang diharapkan. 
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6) Komitmen untuk pelatihan dan pengembangan 

mengkomunikasikan dan pentingnya keberlanjutan kepada 

pekerja. 

7) Proses organisasi dalam menumbuhkan pemimpin secara 

langsung mempengaruhi kepemimpinan 

d. Dimensi dan Indikator Kompetensi 

 

Sumber Sumber daya manusia bertahan karena memiliki kemampuan 

manajemen yaitu kemampuan merumuskan visi dan strategi perusahaan, 

serta kemampuan memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain untuk 

merealisasikan visi dan melaksanakan strategi perusahaan (Sutrisno, 2014). 

Menurut Gordon dalam Sutrisno (2014), beberapa aspek dari konsep 

kompetensi adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

 

Awareness dalam domain kognitif. Misalnya, karyawan tahu 

bagaimana mengidentifikasi pembelajaran secara efektif berdasarkan 

kebutuhan perusahaan yang ada dan bagaimana melakukan 

pembelajaran yang baik. 

2. Pemahaman (Understanding) 

 

Memasuki kognisi dan emosi pribadi. Misalnya, karyawan yang 

sedang belajar harus memahami karakteristik dan kondisinya secara 

efektif dan efisien. 

3. Kemampuan/Keterampilan (Skill) 
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Sesuatu yang menjadi milik pribadi individu untuk menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Misalnya 

kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dinilai lebih 

efektif dan efisien. 

4. Nilai (Value) 

 

Standar perilaku yang telah diyakini dan terintegrasi secara psikologis 

ke dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku karyawan saat 

menjalankan tugasnya (kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan 

sebagainya). 

5. Sikap (Attitude) 

 

Perasaan senang atau tidak, suka atau tidak atau reaksi terhadap 

rangsangan eksternal. Misalnya respon terhadap krisis ekonomi, 

perasaan kenaikan gaji, dan sebagainya. 

6. Minat (Interest) 

 

Kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, 

melakukan aktivitas tugas. 

 

Disiplin Kerja 

 

a. Pengertian DisiplinKerja 

 

Disiplin  merupakan  suatu  keadaan  tertentu  di   mana   orang- 

orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada  peraturan-peraturan 

yang ada dengan rasa senang  hati.  Sedangkan,  kerja  adalah  segala  

aktivitas manusia yangdilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk dapat memahami disiplin kerja maka perlu mengetahui 
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pengertian dari disiplin kerja tersebut. Secara etimologis, disiplin  berasal 

dari bahasa   inggris  disciple   yang berarti “pengikut” atau “penganut”, 

“pengajaran, “latihan”,   dan sebagainya. Rivai (2016)  menyatakan 

bahwa   “disiplin  kerja  adalah  suatu  alat  yang  digunakan manajer untuk 

mengubah  suatu  perilaku serta  sebagian   sesuatu   upaya untuk 

meningkatkan   kesadaran  dan  kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan lembaga atau instansi serta norma-norma sosial yang berlaku.” 

Menurut   pendapat  Hasibuan (2013)  menyatakan bahwa   “kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan sesorang dalam mentaati semua peraturan 

lembaga atau instansi dan norma-norma yang berlaku. Menurut Sutrisno 

(2014) menyatakan bahwa “disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi  danmenaati norma-norma peraturan yang 

berlaku di sekitarnya, disiplin pegawai yang baik akan mempercepat 

tercapainya  tujuan  organisasi  atau instansi  sedangkan  disiplin  yang 

merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan 

organisasi atau instansi.” Karena hal ini akan mendorong gairah atau 

semangat kerja, dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi. 

Siagian (2014), berpendapat “disiplin kerja merupakan suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.” Disiplin adalah 

pelatihan, khususnya pelatihan pikiran dan sikap untuk menghasilkan 
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Pengendalian diri, kebiasaan-kebiasaan untuk mentaati perarturan yang 

berlaku. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma social yang berlaku. 

Kesadaran disini merupakan sikap seseoarng yang secara sukarela menaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan 

mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas 

paksaan. 

Sutrisno (2014) menyatakan bahwa “disiplin adalah sikap kesediaan 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma 

peraturan yang berlaku di sekitarnya.” Dari definisi yang dikemukakan diatas 

mengenai disiplin kerja, diperoleh gambaran bahwa disiplin kerja merupakan 

kesadaran dan kesedian yang harus dimiliki setiap karyawan dalam menaati 

segala peraturan dan norma-norma yang ada dalam perusahaan. Dengan 

disiplin yang baik dalam diri seorang karyawan akan terbentuk keteraturan, 

sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Pada hakikatnya, pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan 

karyawan dengan bersikap, tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan 

menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin dan mencegah 

berkembangnya kesalahan yang mungkin dan mencegah berkembangnya 

kesalahan yang mungkin terjadi. Adapun fungsi khusus disiplin kerja dapat 

dijabarkan sebagai peranan penting dalam hidup. Karena memunculkan 

dampak positif luar biasa. Terutama bagi seseorang pimpinan yang hendak 

memberikan contoh bagi karyawannya (Sutrisno, 2014), adalah: 
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1. Disiplin dapat meningkatkan kualitas karakter. Kualitas karakter akan 

terlihat pada komitmen seseorang kepada Tuhan, organisasi, diri, 

orang lain dan kerja. Puncak komitmen akan terlihat pada integritas 

diri yang tinggi dan tangguh. Sikap demikian dapat mendukung 

proses peningkatan kualitas karakter, sikap, dan kerja. Di sinilah 

kualitas sikap (komitmen dan integritas) ditunjang, didukung, 

dikembangkan dan diwujudkan dalam kenyataan. Komitmen dan 

integritas akan terlihat dalam kinerja yang konsisten. 

2. Memproduksi kualitas karakter dalam hidup yangditandai  oleh 

adanya karakter kuat dari setiap orang, termasuk pemimpin dan 

bawahan. Apabila pemimpin terbukti berdisiplin tinggi dalam sikap 

hidup dan kerja, akan memengaruhi bawahan dan menjadikannya 

figure. Disiplin dapat dilukiskan dengan tigaperbandingan: 

1) Disiplin bagai mercusuar yang membuat nahkoda tetapsiaga akan 

kondusi yang dihadapi dan tetap waspada menghadapi kenyataan 

hidup dan kerja. 

2) Disiplin dapat digambarkan seperti airsungai yangterus mengalir 

dari gunung ke lembah dan terus membawa kesegaran dan 

membersihkan bagian sungai yang keruh. 

3) Disiplin bagaikan dinamo yang menyimpan kekuatan/daya untuk 

menghidupkan mesin.Apabila kunci kontak dibuka, dayapun 

mengalir dan menghidupkan mesin yang menciptakan daya 

dorong yang lebih besar lagi dan yang berjalansecarakonsisten. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

 

Pada hakikatnya, pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan 

pegawai dengan sikap tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan 

menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin dan mencegah 

berkembangnya kesalahan yang mungkin terjadi. Disiplin kerja dapat 

terlaksana melalui beberapa factor pendudkung. Sutrisno (2014) 

membedakan disiplin kerja sebagai faktor pendukung yang penting, 

diantaranya: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

 

Besar kecilnya pemberian kompensasi yaitu dapat mempengaruhi 

tegaknya disiplin. Para pegawai akan mematuhi segala peraturan yang 

berlaku, bila ia menerima kompensasi. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam lembaga atau instansi. 

 

Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi atau intansi. 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam 

lingkungan   organisasi  atau   instansi,   semua   pegawai    akan 

selalu memerhatikan bagaimana pimpinan dapat  menegakkan 

disiplin. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan Keberanian 

pimpinan  dalam  mengambil  tindakan   yaitu  disiplin  tidak 

mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan 

instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan 

situasi 
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4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

 

Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan yaitu bila ada 

seorang pegawai yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian 

pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat 

pelanggaran yangdibuatnya 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

 

Ada tidaknya pengawasan pimpinan yaitu kegiatan yang dilakukan 

lembaga atau instansi perlu ada pengawasan, yang akan mengarahkan 

para  pegawai  agar   dapat   melaksanakan pekerjaan dengan tepat 

dan sesuai dengan yang telahditetapkan 

6. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai 

 

Ada tidaknya perhatian kepada  para  pegawai  yaitu  seorang  

pegawai tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang 

tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka membutuhkan 

masih membutuhkan perhatian yang  besar  dari  pemimpinnya 

sendiri. 

7. Diciptakan kebisaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

 

Diciptakan kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin missal 

saling menghormati, melontarkan pujian, sering mengikutsertakan 

pegawai dalam dalampertemuan-pertemuan. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi DisiplinKerja 

 

Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai dan 

patuh serta taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis 
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Maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadanya. Pada dasarnya kedisiplinan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Hasibuan (2013) yaitu: 

1. Tujuan danKemampuan 

 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta 

cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa 

tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada seseorang karyawan harus 

sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan. Tetapi jika 

pekerjaan itu di luar kemampuannya atau pekerjaannya itu jauh 

dibawah kemampuannya, maka kesungguhan dan kedisiplinan 

karyawan akan rendah. Di sini letak pentingnya asas the right man in 

the right place and the right man in the rightjob. 

2. Kepemimpinan 
 

Dalam menentukan disiplin kerja karyawan maka pimpinan dijadikan 

teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi 

contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan 

perbuatan. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya 

baik, jika dia sendiri kurang berdisiplin. Pimpinan harus menyadari 

bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh para 

bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan agar pimpinan 

mempunyai kedisiplinan yang baik, supaya para bawahan pun 

berdisiplin baik. 
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3. Insentif (Tunjangan dan Kesejahteraan) 

 

Gaji (gaji dan tunjangan) juga akan mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan, karena akan membawa  kepuasan  dan  kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Perusahaan harus 

memberikan  kompensasi  yang  sesuai.  Jika  gaji  yang  diterima 

tidak  sesuai  dengan  kebutuhan   keluarga,   maka   disiplin 

karyawan kurang baik. Selama kebutuhan  utamanya  tidak  

terpenuhi, sulit bagi karyawan untuk mendapatkan pelatihan yang 

baik. 

4. Keadilan 

 

Keadilan   mendorong   terwujudnya   disiplin   karyawan,   karena 

diri dan kemanusiaan selalu penting dan perlu diperlakukan seperti 

orang lain. Jika keadilan digunakan sebagai dasar kebijakan 

pemberian kompensasi (pengakuan) atau hukuman, maka akan 

mendorong terciptanya disiplin pegawai yang baik. Seorang 

pemimpin  atau  manajer  yang memiliki kemampuan 

kepemimpinan selalu bersikap adil kepada semua bawahan karena ia 

menyadari bahwa keadilan yang baik juga akan menciptakan disiplin 

yang baik. 

5. Pengawasan Melekat 
 

Pengawasan internal harus menjadi ukuran khusus kedisiplinan 

pegawai perusahaan, karena pengawasan ini berarti atasan harus 

proaktif dan mengawasi langsung perilaku, etika, sikap, moral dan 
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prestasi bawahan. Artinya atasan harus selalu berada di tempat kerja / 

kehadirannya agar bawahan dapat mengawasi dan memberikan 

arahan ketika menghadapi kesulitan kerja. 

6. Sanksi Hukuman 

 

Denda  berperan  penting  dalam  menjaga  disiplin  karyawan. 

Karena dengan sanksi yang  semakin  berat,  karyawan  akan  

semakin takut melanggar peraturan perusahaan dan akan menurunkan 

sikap dan perilaku disiplinernya. Beratnya hukuman yang akan 

dijatuhkan juga mempengaruhi kualitas disiplin pegawai.  Denda 

harus ditentukan berdasarkan pertimbangan logis, dan harus 

dibenarkan serta dikomunikasikan dengan jelas kepada semua 

karyawan. 

7. Ketegasan 
 

Pimpinan harus berani bertindak tegas dan menghukum setiap  

pekerja industri sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. 

Pemimpin yang berani bertindak tegas dengan mengenakan denda 

kepada karyawan yang disiplin akan dihormati dan diakui oleh 

pemimpinnya. Namun jika pemimpin tidak begitu percaya diri, atau 

tidak menghukum karyawan yang tidak didisiplin, maka akan sulit 

baginya untuk menjaga disiplin para bawahannya bahkan 

meningkatkan sikap yang tidak disiplin bagi para karyawan ataupun 

bawahannya. 
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8. Hubungan Kemanusiaan 

 

Hubungan interpersonal yang harmonis antar karyawan berkontribusi 

pada kedisiplinan perusahaan yang baik. Hubungannya vertikal atau 

horizontal, harus horizontal. Pimpinan atau manajer harus berusaha 

menciptakan suasana hubungan interpersonal yang harmonis, vertikal 

dan horizontal. Jika terjalin hubungan interpersonal yang harmonis 

maka akan tercipta lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal 

ini akan menginspirasi kedisiplinan yang baik dalam perusahaan. 
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BAB   III 

 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
 

Kerangka Konseptual 
 

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting. Sugiyono (2015). Kerangka berfikir yang digunakan dalam 

penelitian ini, menjelaskan permasalahan tentang Kinerja Pegawai (Y). 

Kepemimpinan Partisipatif (X1), Kompetensi Manajerial (X2), dan Disiplin Kerja 

(X3), dijelaskan kembali dalam kerangka konsep penelitian dibawahini: 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kepemimpinan 

Partisipatif 

(X1) 

Kompetensi 

Manajerial 

(X2) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

Disiplin Kerja 

(X3) 
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 Hipotesis Penelitian 
 

Berdasarkan dari kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

2. Kompetensi manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru. 

3. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru. 

 
 Definisi Operasional 

 

Untuk memberikan satu persepsi dan arah yang jelas terhadap masalah 

yang dihadapi, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah yang menjadi  

pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi 

operasional penelitian, sebagai berikut: 

1. Kinerja Pegawai 

 

Kinerja pegawai adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam  waktu 

tertentu (Wirawan, 2014). Indikatornya adalah; 

a. Hasil kerja 

 

b. Perilaku kerja 
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c. Sifat pribadi yang ada hubungannya denganpekerjaan 

 

2. Kepemimpinan Partisipatif 

 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam 

kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja 

sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. 

Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan 

mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina 

bawahan untuk menerima tanggung jawab yang besar (Hasibuan, 2013). 

Indikator kepemimpinan partisipatif yaitu; 

a. Kemampuan persuasive 

 

b. Memotivasi 

 

c. Menumbuhkan loyalitas 

 

d. Kepercayaan 

 

3. Kompetensi Manajerial 
 

Kompetensi Manajerial adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut (Siagian, 2014). Indikator Kompetensi adalah: 

a. Pengetahuan 

 

b. Pemahaman 

 

c. Kemampuan 

 

d. Minat 
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4. DisiplinKerja 

 

Disiplin kerja merupakan sikap yangdikontrololehdirisendiri melalui 

disiplin kerja, pegawai merasa bertanggung jawab dan dapat mengatur 

dirinya sendiri untuk kepentingan organisasi. Disiplin dalam hal waktu  

dan kerja dicerminkan oleh faktor yang sekaligus menjadi indikator pada 

variabel disiplin kerja yaitu ketepatan waktu, tanggung jawab, ketaatan 

terhadap aturan (Moenir,2014). Indikatornya adalah: 

a. Ketepatan waktu 

 

b. TanggungJawab 

 

c. Ketaatan terhadap aturan 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk  meneliti populasi 

atau sampel tertentu dan pengambilan sampel dilakukan secara random dengan 

pengumpulan data menggunakan instrument dan analisis data bersifat statistik 

(Sugiyono, 2015). 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda), Jalan H. A. Iskandar Unru No.2, Kabupaten 

Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) 

Bulan. 

 

Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 
 

Sugiyono  (2015)  adalah  bidang  umum  yang  terdiri  dari   objek/  

topik dengan kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh 

penelitian tertentu dan kemudian disimpulkan.  Populasi  penelitian 

adalah seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Barru yang berjumlah 31 

orang. 
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2. Sampel 

 

Sampel dilakukan dengan Teknik Non Probability Sampling  yang  

dipilih yaitu  dengan  Sampling  Jenuh  (sensus)  yaitu  metode 

penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2015). Jumlah sampel sama degan jumlah populasi yaitu 

berjumlah 31orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang akan digunakan untuk 

memperoleh data yang lengkap yaitu: 

1. Observasi 

 

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

cara mengamati dan mencatat secara langsung objek yang diteliti. 

Pengamatan yang dilakukan bersifat non partisipatif. Teknik observasi ini 

digunakan untuk mengamati perilaku fasilitas dan responden. 

2. Wawancara 

 

Wawancara merupakan suatu teknik penggalian informasi yang berkaitan 

dengan suatu masalah dengan melakukan kegiatan tanya jawab atau tatap 

muka langsung dengan semua pihak yang terkait dengan objek penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi untuk memperoleh data, antara lain: pembentukan Badan 

Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda), perkembangan, 
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struktur organisasi, serta data pribadi dan catatan kegiatan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

4. Kuesioner(Questioner) 
 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang disusun secara sistematis, dimana daftar pertanyaan tersebut harus 

dijawab olehresponden. 

 

Jenis dan Sumber Data 
 

1. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini atau bahan literatur 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data kuantitatif data 

penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. 

Data yang digunakan juga berupa data kualitatif karena beberapa 

informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dimana data 

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka melaikan suatu 

penjelasan yang menggambarkan keadaan, pendapat, persepsi dan 

diukur secara tidak langsung. 

2. Sumber Data 
 

a. Data primer 

 

Data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber 

pertama seperti data identitas responden dan tanggapan responden 

yang akan dijawab langsung oleh responden mengenai variabel- 

variabel Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi Manajerial, dan 

Disiplin terhadap kinerja pegawai Bappeda kabupaten Barru. 
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b. Data sekunder diperoleh dari data yang diberikan seperti data 

sekunder jumlah pegawai, data tingkat pendidikan pegawai, jenis 

pelatihan yang telah diikuti, tatatertib dan sanksi serta aturan 

kepegawaian yang berlaku di Bappeda kabupaten Barru dan literatur 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. sejarah singkat objek 

penelitian, dan data lain yang relevan. 

 

Metode Analisis Data 
 

1. Metode Analisis Kualitatif 

 

Adalah penelitian ini berangkat dari data analisis deskriptif bertujuan 

untuk menjelaskan perkembangan Kepemimpinan Partisipatif, 

Kompetensi Manajerial dan Disiplin terhadap kinerja pegawai Bappeda 

kabupaten Barru. 

2. Metode Analisis Kuantitatif 

 

Metode penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan 

menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif . 

analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel Kepemimpinan Partisipatif, kompetensi Manajerial, dan Disiplin 

terhadap kinerja pegawai Bappeda kabupaten Barru. 

3. Uji Instrumen 
 

a. UjiValiditas 

 

Berdasarkan  hasil   uji   validitas   dapat   diketahui   bahwa apakah 

semua item pertanyaan /  indikator variabel Kepemimpinan 
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Partisipatif (X1), Kompetensi Manajerial (X2) dan Disiplin (X3) 

terhadap Kinerja (Y) dapat dinyatakan valid  dari  hasil  korelasi 

antara      hasil      jawaban    responden pada tiap item 

pertanyaan / indikator dengan skor total di dapat hasil yang 

signifikan, yaitu nilai rhitung > rtabel. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Sudjana, 2013). 

b. UjiReliabilitas 
 

Ghozali (2013) disebutkan bahwa Reliabilitas merupakan alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yangmerupakan indikator dari variabel. 

Suatu kuesioner dikatakan reabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa nilai  Cronbach’s  Alpha  

semua variabel di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Kepemimpinan Partisipatif (X1), Kompetensi Manajerial 

(X2) dan Disiplin (X3) terhadap Kinerja (Y), perlu dibuktikan dengan 

dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya/handal, yang berarti apabila 

data tersebut dipergunakan pada obyek  penelitian  yang berbeda, 

pada waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama  

dengan hasil yang diperoleh pada penelitianini. 

4. Asumsi Klasik 
 

Pengujian asumsi klasik merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi 

dalam analisis regresi berganda berdasarkan metode kuadrat terkecil 
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(OLS). Terpenuhinya pengujian asumsi klasik, maka metode kuadrat 

terkecil (OLS) akan memiliki sifat ideal dan menghasilkan estimator yang 

mempunyai sifat tidak bias, linier serta mempunyai varian yang minimum 

(Best Linier Unbiased Estimator atau BLUE). Dengan demikian untuk 

menguji asumsi klasik pada penelitian ini, maka dilakukan beberapa 

pengujian diantaranya: 

a. Uji Normalitas 
 

Uji ini dilakukan untuk melihat residual terdistribusi secara normal 

atau tidak. Uji ini dapat dilakukan melalui Jarque-Bera Test (J-B). 

Residual dapat dikatakan berdistribusi normal apabila Jarque-Bera (J- 

B)  >  Chi  square,  atau  probabilitas  >  taraf nyata,  maka  error term 

 

dalam model yang digunakan terdistribusi secara normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas 
 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

adanya hubungan linear antar variabel bebas (variabel independen) 

dalam model regresi. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas 

dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) 

dari hasil estimasi. 

Ho : VIF > 5, terdapat multikolinearitas antar variabel Ha : 

 

VIF <5, tidak ada multikolinearitas antarvariabel 

 

c. Uji Autokorelasi 

 

Uji Autokorelasi adalah situasi dimana faktor perancu tidak 

berhubungan satu sama lain. Secara umum diyakini bahwa data deret 
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waktu atau data deret waktu mengandung elemen autokorelasi, 

sedangkan data penampang jarang mengandung elemen autokorelasi. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara error confounding periode t dengan error periode t-1 

(sebelumnya) pada model regresi linier. Autokorelasi digunakan 

dalam model regresi dimana datanya berupa time series. Jika ada 

korelasi, berarti ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi maka harus digunakan uji Durbin-Waston, 

dimana hipotesis yang akan diuji adalah: 

1) Angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi yang bersifat 

positif. 

2) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

 

3) Angka D-W di atas +2, berarti autokorelasinegatif. 
 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

1) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain  pengujian 

heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan 

menggunakan uji white. 

2) Prosedur  pengujian  dilakukan  tengan  hipotesisi   sebagai  

beriku: 

H0 : tidak adaheteroskedastisitas 
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H1 : adaheteroskedastisitas 

 

3) Jika Obs 
*
R Squared > X

2 
maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

sebaliknya jika Obs 
*
R-Squared < X

2 
maka H0 diterima dan H1 

ditolak, atau Prob. Chi-Square > α maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel bebas yaitu Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif (X1), 

Kompetensi Manajerial (X2) dan Disiplin (X3) terhadap Kinerja Pegawai 

(Y). Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda. 

Perhitungan dengan bantuan program SPSS 23.0 for windows, 

denganrumus: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Keterangan: 

 
Y = Kinerja Pegawai 

X1 = Kepemimpinan Partisipatif 

X2 = Kompetensi Manajerial 

X3 = Disiplin 

α = Konstanta 

 

β1 = Koefisien regresi variable Kepemimpinan Partisipatif 
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β2 = Koefisien regresi variable Kompetensi Manajerial 

β3 = Koefisien regresi variableDisiplin 

e = Pengganggu(error) 
 

6. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

 

Uji t-statistik Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah setiap 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis 

uji ini adalah: 

Ho: Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ha: Variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria keputusan: -Jika nilai statistik t> nilai t tabel, maka Ho ditolak 

atau Ha diterima yang artinya variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam statistik. - 

Jika nilai statistik t <nilai t tabel, terima Ho atau terima Ha yang berarti 

variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara 

statistik terhadap variabel dependen. 

7. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F) 
 

Uji F biasanya disebut uji simultan atau uji analisis varians (Anova) 

(analisis varians), yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen pada waktu yang bersamaan. Jika model yang digunakan 
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bermakna, maka dapat menjelaskan atau memprediksi keragaman 

variabel dependen. Hipotesis dan kriteria keputusan dalam pengujian ini 

adalah: 

Ho: Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ha: Variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria keputusan dalam uji Anova adalah: 
 

- Jika F statistik > dari F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

- Jika F statistik < dari F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang 

artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

8. Koefisien Determinasi(R2) 

 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui bersarnya 

variasi variabel atau ketepatan variabel analisis  regresi  yang  

ditunjukan oleh (R
2 

adjusted). Besarnya nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 (nol) hingga1 (0<R
2
<1), jika  nilai koefisien mendekati 

1, maka model tersebut dikatakan baik yang berarti semakin baik 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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BAB  V 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Hasil Penelitian 

 

Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

 

Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 

Sementara fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas 

pokok. Adapun struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah 

personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). 

Tugas, fungsi dan struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Barru diatur 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke 

dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan 

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

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru. 

BAPPEDA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 

bidang perencanaan daerah dan kelitbangan daerah yang menjadi 

kewenangan daerah. BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II, Sekretaris 

merupakan jabatan struktural eselon III/a, Kepala Bidang merupakan 

jabatan struktural eselon III/b dan Kepala Subbidang dan Kepala 

Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV. 



78 
 

 

 

 

Susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Barru terdiri atas: 

 

1. Kepala Badan 

 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

 

a. Sub Bagian Program 

 

b. Sub Bagian Keuangan 

 

c. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia 

 

3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

 

a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; 

 

b. Sub Bidang Perhubungan dan Perumahan; dan 

 

c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah 

 

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam: 

 

a. Sub Bidang Perdagangan Perindustrian dan Koperasi; 

 

b. Sub Bidang Keuangan Penanaman Modal dan Pariwisata; dan 

 

c. Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup 

 

5. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia : 

 

a. Sub BidangPengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

 

b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kependudukan; dan 

 

c. Sub Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 

 

6. Bidang Penelitian Pengembangan Daerah dan Monev: 

 

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian; 

 

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan 

 

c. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Uraian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas adalah sebagai berikut: 

 

1. Kepala Badan 

 

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan daerah dan 

Kelitbangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan 

pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Kepala Badan dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah; 

b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam; 

c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial Budaya 

dan Sumber Daya Manusia; 

d. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penelitian 

Pengembangan Daerah dan Monev; 

e. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi; 

f. Pelaksanaan administrasi Badan; 

 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretarian 



80 
 

 

 

 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan 

koordinasi pelaksanaan subbagian program, sub bagian keuangan serta 

sub bagian umum dan Sumber Daya Manusia, memberikan pelayanan 

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan 

pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. .Sekretariat dalam 

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi, pelaksanaan tugas di bidang Program; 

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Keuangan; 

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Umum dan 

Sumber Daya Manusia. 

3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan  dukungan 

atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di 

bidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayahberdasarkan pedoman 

yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bidang Infrastruktur dan 
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Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

 

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alamdipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam  berdasarkan  pedoman  yang 

berlaku untuk kelancaran tugas. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi, sebagai 

berikut: 
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a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

5. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia 

 

Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu kepala badan 

dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan 

atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang 

Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia berdasarkan pedoman yang 

berlaku untuk kelancaran tugas. Bidang Sosial Budaya dan Sumber 

Daya Manusia dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
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b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

Pengembangan Kelembagaan dan Kependudukan; 

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Bidang 

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

6. Bidang Penelitian, Pengembangan Daerah dan Monev 

 

Bidang Penelitian, Pengembangan Daerah dan Monev dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan  dukungan 

atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di 

bidangPenelitian, Pengembangan Daerah dan Monev berdasarkan 

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Bidang Penelitian, 

Pengembangan Daerah dan Monev dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penelitian 

dan Pengkajian; 

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

BidangPengendalian dan Evaluasi; 
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c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

Pengembangan Inovasi dan Teknologi; 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan 

tanggungjawab kepada Kepala Badan. 

 

B. Sumberdaya Perangkat Daerah 

 

Sumberdaya Bappeda Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah 

Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sarana dan prasarana perkantoran yang 

ada. Jumlah ASN BAPPEDA Kabupaten Barru sampai Desember 2020 

berjumlah 31 orang. 

 

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Barru mengidentifikasi 

tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Barru berdasarkan target 

Renstra Bappeda Kabupaten Barru periode sebelumnya menurut SPM 

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau 

indikator lainnya seperti Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) 

atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Selain itu kinerja 

pelayanan juga menggambarkan Gambaran pelayanan juga 
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mengidentifikasi pengelolaan pendanaan pelayanan Bappeda melalui 

pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Barru periode sebelumnya. 

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Barru berkaitan erat dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimanifestasikan dalam capaian 

kinerja dan anggaran setiap tahun. 

Penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Barru dilakukan terhadap 

indikator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan 

realisasi yang dicapai mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 

Realisasi indikator sasaran yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 

2020 dibagi berdasarkan 1) indikator sasaran yang melebihi atau diatas 

target kinerja yang direncanakan, 2) indikator sasaran yang memenuhi atau 

sama dengan target kinerja yang direncanakan, dan 3) indikator sasaran 

yang tidak memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan. 

Indikator sasaran yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten 

Barru pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 18 indikator 

sasaran, yang terdiri dari enam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan 12 

Indikator Kinerja Mandiri (IKM). Secara umum realisasi indikator sasaran 

yang telah dicapai pada tahun 2020 sebagai periode akhir RPJMD 

Kabuapten Barru telah memenuhi target. Rinciannya adalah pada IKK 

terdapat satu indikator yang melebihi atau diatas target kinerja yang 

direncanakan, lima indikator yang memenuhi atau sama dengan target 

kinerja yang direncanakan dan tidak terdapat indikator yang tidak 

memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan. Sementara itu 
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pada IKM terdapat 10 indikator yang memenuhi atau sama dengan target 

kinerja yang direncanakan dan terdapat dua indikator yang tidak 

memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan. 

Adapun indikator sasaran yang tidak memenuhi atau di bawah 

target kinerja yang direncanakan adalah persentase data yang terintegrasi 

secara akurat dan up to date dengan target sebesar 100% dan realisasi 

sebesar 100% pada tahun 2020. Persentase data yang terintegrasi secara 

akurat dan up to date diperoleh dengan melakukan inventarisasi jenis data 

pokok yang tersedia di Bappeda Kabupaten Barru pada tahun 2020. Jenis 

data yang tersedia adalah: 

1. Daerah Dalam Angka (DDA), menyajikan indikator-indikator terpilih 

yang dapat menggambarkan secara ringkas namun menyeluruh tentang 

kondisi daerah dalam bentuk analisis sederhana, berupa keadaan 

geografi, iklim, pemerintahan dan hasil-hasil pembangunan di 

kabupaten. 

2. Kecamatan Dalam Angka (KCA), memberikan gambaran umum 

tentang keadaan geografi, pemerintahan, serta perkembangan kondisi 

social demografi dan perekonomian di dalam kecamatan. 

3. PDRB kabupaten, gambaran mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi 

maupun tingkat kemakmuran masyarakat 

4. Indek pembangunan Manusia (IPM), memberi gambaran tentang 

besaran angka harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks 

pendapatan, serta factor-faktor pembentukannya 
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5. Indikator Ekonomi, Sosial dan Budaya, memberikan gambaran tentang 

kegiatan-kegiatan bidang ekonomi maupun social dan budaya yang 

telah dilaksanakan. 

6. Buku Profil Kabupaten Barru, berisi informasi tentang visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, administrasi pemerintahan, 

karakteristik sosio demografi, potensi perekonomian, prasarana dan 

sarana, perekonomian daerah, dan kinerja pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Barru sesuai data terakhir tahun 2020 

7. 8 (delapan) Kelompok Data, menyediakan dan memenuhi kebutuhan 

akan data dan informasi guna meningkatkan kapasitas daerah, 

khususnya sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan 

pembangunan di tingkat Daerah sampai Pusat. 8 (delapan) kelompok 

data terdiri dari : (1) Data Umum; (2) Sosial Budaya; (3) Sumberdaya 

Alam; (4) Infrastruktur; (5) Industri, Perdagangan, Keuangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Investasi; (6) Ekonomi dan Keuangan; (7) 

Politik, Hukum dan Keamanan; (8) Insidensial. 

8. SDG’s, yang berisikan rencana aksi daerah terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 

Hasil inventarisasi, dari delapan jenis data di atas ada lima data 

yang penyusunannya tidak lagi diletakkan di Bappeda dan berpindah ke 

Dinas Kominfo dan statistika. Jenis data tersebut adalah DDA, KCA, 

PDRB, IPM, Indeks Sosial dan Budaya. Meskipun semua jenis data 

tersebut dapat tersusun dengan baik, namun kendala dan hambatan masih 
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ditemui sehingga jenis data tersebut tidak sempurna karena ada beberapa 

data yang tidak lengkap yakni data primer dari SKPD yang merupakan 

data-data pokok penyusunan 8 (delapan) Kelompok Data dan Profil 

Kabupaten Barru. Solusi yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan 

masalah adalah: 

1. Perlunya kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah Daerah 

sebagai eksekutor pembangunan tentang data primer SKPD 

2. Adanya manajemen database yang terintegrasi antara institusi yang ada 

dan membentuk satu pangkalan data sebagai pusat data daerah. Dalam 

hal ini pangkalan data dapat diambil oleh Bappeda. 

3. Setiap SKPD di daerah harus secara kontinyu menyuplai data dan 

informasi teknis SKPD-nya kepada Bappeda 

Indikator sasaran lain yang direncanakan adalah Persentase 

tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan target 

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% pada tahun 2020. Adapun 

dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun mulai tahun 2016 

sampai tahun 2020 adalah: 

1. RPJPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2005-2025, ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 

2. RPJPD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 

3. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2016, ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 5 Juli 2015; 
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4. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2017, ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2016 Tanggal 11 Juli 2016; 

5. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2018, ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 30 Tahun 2017 Tanggal 27 Juli 2017; 

6. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2019, ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 24 Juli 2018; 

7. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2020, ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2019 Tanggal 28 Juli 2019; 

8. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2021, ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 Tanggal 24 Juli 2020 

Selain menyusun dokumen perencanaan, Bappeda juga menyusun 

dokumen terkait laporan monitoring dan evaluasi, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Laporan Evaluasi dan Monitorng pertriwulanan terkait Realisasi Fisik 

dan Keuangan; 

2. Laporan Evaluasi RPJMD; 

 

3. Laporan Evaluasi RKPD; 

 

4. Laporan  Sakip  (Sistem   Akuntabilitas   Kinerja   Instansi 

Pemerintah) Kabuaten Barru. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi 

dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan 

kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas 

keuangan. 
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D. Tantangan dan Pelaung Pengembangan Pelayanan SKPD 

 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Barru dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan 

Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam 

rangka perencanaan secara partisipatif, Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kab.Barru sebagai pelaksana Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah sebagai perencana tingkat. 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya 

perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari 

suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup 

perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi social budaya, ekonomi, 

tehnologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat. 

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci 

utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan 

harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

secara optimal dan sesuai dengan harapan. Produk pembangunan yang 

diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun 

sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan 

dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering 

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya 

daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang 
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bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering 

muncul kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena 

factor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang 

diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal. 

Dalam upaya mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna suatu 

perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga 

perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, 

mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan 

masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus 

berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan 

kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung 

pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa 

organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang 

senantiasa berubah. secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap 

lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap 

lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan 

eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi 

tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru. 

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan 

pelayanan adalah sebagai berikut : 
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1. Belum optimalnya pemahaman dibidang perencanaan, 

 

2. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah, 

 

3. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan, 

 

4. Komitmen perencanaan dengan OPD, 

 

5. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks. 

 

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD, 

 

2. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang, 

 

3. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, 

 

4. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap 

perencanan pembangunan, 

5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang 

baik dan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Governance), 

6. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat 

maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga 

perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan 

kualitas aparatur perencanaan. 

7. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui 

perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, 

kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas, 

8. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana 

pembangunan, 
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9. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi 

perencanaan pembangunan. 

 

Deskripsi Responden 

 

Responden merupakan profil obyek penelitian yang memberikan 

interprestasi terhadap karakteristik responden untuk menganalisis 

pengaruh kepemimpinan partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. Adapun karakteristik 

responden dalam penelitian ini sebanyak 31 orang pegawai yang 

representative untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam 

memberikan informasi mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir dan masa kerja yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Jenis Kelamin 

 

Data tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 5.1 berikut ini: 

Tabel 5.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden % 

1 Laki-laki 17 54,8 

2 Perempuan 14 45,2 

Total 31 100 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 



94 
 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden dengan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang atau sebesar 54,8% dan 

responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang atau 

sebesar 45,2%. Jadi responden terbanyak adalah dengan jenis kelamin 

laki-laki. 

 

B. Usia 

 

Data tentang jumlah responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

tabel 5.2 berikut ini: 

Tabel 5.2 

Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Responden % 

1 21 - 30 Tahun 5 16,1 

2 31 - 40 Tahun 8 25,8 

3 41 - 50 Tahun 15 48,4 

4 51 - 60 Tahun 3 9,7 

Total 31 100 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 

 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

berdasarkan usia adalah 21-30 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 16,1%, 

usia 31–40 tahun sebanyak 8 orang atau sebesar 25,8%, usia 41-50 tahun 

sebanyak 15 orang atau sebesar 48,4%, usia 51-60 tahun sebanyak 3 orang 

atau sebesar 9,7%. Jadi responden terbanyak adalah dengan usia 41-50 

tahun. 
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C. Tingkat Pendidikan 

 

Data tentang jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan 

terakhir dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini: 

Tabel 5.3 

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden % 

1 SMU 4 12,9 

2 Diploma 1 3,2 

3 S1 21 67,7 

4 S2 5 16,1 

5 S3 0 0 

Total 31 100 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

berdasarkan tingkat pendidikan SMU sebanyak 4 orang atau sebesar 

12,9%, Diploma sebanyak 1 orang atau sebesar 3,2%, S1 sebanyak 21 

orang atau sebesar 67,7%, S2 sebanyak 5 orang atau sebesar 16,1% dan S3 

tidak ada. Jadi responden terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan 

terakhir S1. 

 

D. Masa Kerja 

 

Data tentang jumlah responden berdasarkan masa kerja dapat 

dilihat pada table 5.4 berikut ini: 
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Tabel 5.4 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 
 

No Masa Kerja Jumlah Responden % 

1 < 1 - 10 Tahun 11 35,5 

2 11 - 20 Tahun 16 51,6 

3 21 - 30 Tahun 4 12,9 

4 31 - 40 Tahun 0 0 

Total 31 100 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

berdasarkan masa kerja <1-10 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 

35,5%, 11-20 tahun sebanyak 16 orang atau sebesar 51,6%. 21-30 tahun 

sebanyak 4 orang atau sebesar 12,9% dan 31-40 tidak ada. Jadi responden 

terbanyak adalah dengan masa kerja 11-20 tahun. 

 

Deskripsi Variabel Penelitian 

 

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data primer  dan  

data sekunder yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, 

data yang telah terkumpul tersebut dilakukan deskripsi penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari 

masing-masing responden atas pernyataan yang diajukan dengan variabel 

independen dan variabel dependen, sebagai berikut: 

A. Variabel Kinerja Pegawai 

 

Kinerja pegawai adalah hasil dari suatu proses atau aktivitas pada 

fungsi tertentu yang dilaksanakan pegawai dan hasil tersebut merupakan 
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tingkatan dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat- 

syarat yang telah ditentukan. Indikator variabel ini adalah: (a) hasil kerja, 

(b) perilaku kerja dan (c) sifat pribadi. Gambaran tentang variabel kinerja 

pegawai, dirinci menurut indikatornya dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.5 

Indikator Variabel Kinerja Pegawai 
 

Indikator 
Frekuensi Distribusi Jawaban Responden Rata-rata 

Skor 1 2 3 4 5 

Y.1 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
16 

(51,6%) 
14 

(45,2%) 
4,41 

Y.2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
17 

(54,8%) 
13 

(41,9%) 
4,38 

Y.3 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
13 

(41,9%) 
16 

(51,6%) 
4,45 

Y.4 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
5 

(16,1%) 
15 

(48,4%) 
11 

(35,5%) 
4,19 

Y.5 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
12 

(38,7%) 
18 

(58,1%) 
4,54 

Y.6 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
14 

(45,2%) 
16 

(51,6%) 
4,48 

Y.7 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(9,7%) 
14 

(45,2%) 
14 

(45,2%) 
4,35 

Y.8 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(9,7%) 
9 

(29,0%) 
19 

(61,3%) 
4,51 

∑ Kinerja 

Pegawai 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

17 

(6,85%) 

110 

(44,36%) 

121 

(48,79%) 
4,42 

Sumber : Diolah dari data primer, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

memberikan jawaban atas variabel kinerja pegawai yang sangat tidak 

setuju dan tidak setuju, tidak ada. Responden yang memberikan jawaban 

netral sebesar 6,85%, setuju sebesar 44,36% dan sangat setuju sebesar 

48,79%. Jawaban responden sebagaimana pada tabel 5.5 menunjukkan 

bahwa setiap indikator dari variabel kinerja pegawai mempunyai nilai rata- 
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rata lebih dari 4, yang artinya sangat baik. Adapun nilai rata-rata dari 

keseluruhan indikator adalah 4,42 dengan range rata-rata perindikator 

yaitu 4,19 – 4,54. 

Indikator Y.5 memiliki skor rata-rata yang paling tinggi 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,54 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban netral adalah sebanyak 1 orang, yang 

memilih jawaban setuju adalah sebanyak 12 orang dan yang memilih 

jawaban sangat setuju adalah sebanyak 18 orang serta tidak ada responden 

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Indikator Y.4 memiliki skor rata-rata yang paling rendah 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,19 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban netral adalah sebanyak 5 orang, yang 

memilih jawaban setuju adalah sebanyak 15 orang dan yang memilih 

jawaban sangat setuju adalah sebanyak 11 orang serta tidak ada responden 

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 

B. Variabel Kepemimpinan Partisipatif 

 

Kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang 

mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan serta 

memberikan ruang dan peran secara signifikan kepada bawahan dalam 

menjalankan aktivitas proses pengambilan keputusan. Indikator variabel 

kepemimpinan partisipatif adalah: (a) kemampuan persuasif, (b) 

memotivasii, (c) menumbuhkan loyalitas, dan (d) kepercayaan. Gambaran 

tentang variabel kepemimpinan, dirinci menurut indikatornya adalah: 
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Tabel 5.6 

 

Deskripsi Variabel Kepemimpinan Partisipatif 
 

Indikator 
Frekuensi Distribusi Jawaban Responden Rata-rata 

Skor 1 2 3 4 5 

X1.1 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(9,7%) 
16 

(51,6%) 
12 

(38,7%) 
4,29 

X1.2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
6 

(19,4%) 
10 

(32,3%) 
15 

(48,4%) 
4,29 

X1.3 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
10 

(32,3%) 
19 

(61,3%) 
4,54 

X1.4 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
9 

(29,0%) 
22 

(71,0%) 
4,70 

X1.5 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
9 

(29,0%) 
21 

(67,7%) 
4,64 

X1.6 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
11 

(35,5%) 
18 

(58,1%) 
4,51 

X1.7 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
13 

(41,9%) 
16 

(51,6%) 
4,45 

X1.8 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
8 

(25,8%) 
23 

(74,2%) 
4,74 

∑ Kepemimpinan 
Partisipatif 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

16 

(6,45%) 

86 

(34,68%) 

146 

(58,87%) 
4,52 

Sumber : Diolah dari data primer, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

memberikan jawaban atas variabel kepemimpinan partisipatif yang sangat 

tidak setuju dan tidak setuju, tidak ada. Responden yang memberikan 

jawaban netral sebesar 6,45%, setuju sebesar 34,68% dan sangat setuju 

sebesar 58,87%. Jawaban responden sebagaimana pada tabel 5.6 

menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel kepemimpinan 

partisipatif mempunyai nilai rata-rata lebih dari 4, yang artinya  sangat 

baik. Adapun nilai rata-rata dari keseluruhan indikator adalah 4,52 dengan 

range rata-rata perindikator yaitu 4,29 – 4,74. 
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Indikator X1.8 memiliki skor rata-rata yang paling tinggi 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,74 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban setuju adalah sebanyak 8 orang dan 

responden yang memilih jawaban sangat setuju sebanyak 23 orang serta 

tidak ada responden yang memilih jawaban netral, tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

Indikator X1.1 dan X1.2 memiliki skor rata-rata yang paling  

rendah dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,29 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban netral adalah sebanyak 3 orang, yang 

memilih jawaban setuju adalah sebanyak 16 orang dan yang memilih 

jawaban sangat setuju adalah sebanyak 12 orang serta tidak ada responden 

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 

C. Variabel Kompetensi Manajerial 

 

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk 

memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Indikator variabel budaya 

organisasi adalah: (a) pengetahuan, (b) pemahaman, (c) kemampuan dan 

(d) minat. Gambaran tentang variabel kompetensi manajerial, dirinci 

menurut indikatornya dapat dilihat pada Tabel 5.7 sebagai berikut: 
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Tabel 5.7 

 

Deskripsi Variabel Kompetensi Manajerial 
 

Indikator 
Frekuensi Distribusi Jawaban Responden Rata-rata 

Skor 1 2 3 4 5 

X2.1 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
9 

(29,0%) 
22 

(71,0%) 
4,70 

X2.2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
10 

(32,3%) 
20 

(64,5%) 
4,61 

X2.3 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
11 

(35,5%) 
18 

(58,1%) 
4,51 

X2.4 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4 

(12,9%) 
8 

(25,8%) 
19 

(61,3%) 
4,48 

X2.5 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
17 

(54,8%) 
13 

(41,9%) 
4,38 

X2.6 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
19 

(61,3%) 
10 

(32,3%) 
4,25 

X2.7 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
11 

(35,5%) 
18 

(58,1%) 
4,51 

X2.8 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4 

(12,9%) 
14 

(45,2%) 
13 

(41,9%) 
4,29 

∑ Kompetensi 
Manajerial 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

16 

(6,45%) 

99 

(39,92%) 

133 

(53,63%) 
4,47 

Sumber : Diolah dari data primer, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

memberikan jawaban atas variabel kompetensi manajerial yang sangat 

tidak setuju dan tidak setuju, tidak ada. Responden yang memberikan 

jawaban netral sebesar 6,45%, setuju sebesar 39,92% dan sangat setuju 

sebesar 53,63%. Jawaban responden sebagaimana pada tabel 5.7 

menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel kompetensi manajerial 

mempunyai nilai rata-rata lebih dari 4, yang artinya sangat baik. Adapun 

nilai rata-rata dari keseluruhan indikator adalah 4,47 dengan range rata- 

rata perindikator yaitu 4,25 – 4,70. 



102 
 

 

 

 

Indikator X2.1 memiliki skor rata-rata yang paling tinggi 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,70 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban setuju adalah sebanyak 9 orang dan 

yang memilih jawaban sangat setuju adalah sebanyak 22 orang serta tidak 

ada responden yang memilih jawaban netral, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 

Indikator X2.6 memiliki skor rata-rata yang paling rendah 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,25 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban netral adalah sebanyak 2 orang, yang 

memilih jawaban setuju adalah sebanyak 19 orang dan yang memilih 

jawaban sangat setuju adalah sebanyak 10 orang serta tidak ada responden 

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 

D. Variabel Disiplin Kerja 

 

Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai patuh 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang 

yang diberikan kepadanya. Indikator variabel disiplin kerja adalah: (a) 

ketepatan waktu, (b) tanggung jawab dan (c) ketaatan terhadap aturan. 

Gambaran tentang variabel disiplin kerja, dirinci menurut indikatornya 

dapat dilihat pada tabel 5.8 sebagai berikut: 
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Tabel 5.8 

Deskripsi Variabel Disiplin Kerja 
 

Indikator 
Frekuensi Distribusi Jawaban Responden Rata-rata 

Skor 1 2 3 4 5 

X3.1 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(9,7%) 
13 

(41,9%) 
15 

(48,4%) 
4,38 

X3.2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
16 

(51,6%) 
13 

(41,9%) 
4,35 

X3.3 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
15 

(48,4%) 
15 

(48,4%) 
4,45 

X3.4 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4 

(12,9%) 
16 

(51,6%) 
11 

(35,5%) 
4,22 

X3.5 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(6,5%) 
14 

(45,2%) 
15 

(48,4%) 
4,41 

X3.6 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(3,2%) 
17 

(54,8%) 
13 

(41,9%) 
4,38 

∑ Disiplin 
Kerja 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

13 

(6,99%) 

91 

(48,92%) 

82 

(44,09%) 
4,37 

Sumber : Diolah dari data primer, Tahun 2021 

 

 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden 

memberikan jawaban atas variabel disiplin kerja yang sangat tidak setuju 

dan tidak setuju, tidak ada. Responden yang memberikan jawaban netral 

sebesar 6,99%, setuju sebesar 48,92% dan sangat setuju sebesar 44,09%. 

Jawaban responden sebagaimana pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa 

setiap indikator dari variabel disiplin kerja mempunyai  nilai  rata-rata 

lebih dari 4, yang artinya sangat baik. Adapun nilai rata-rata dari 

keseluruhan indikator adalah 4,37 dengan range rata-rata perindikator 

yaitu 4,22 – 4,45. 

Indikator X3.3 memiliki skor rata-rata yang paling tinggi 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,45 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban netral adalah sebanyak 1 orang, yang 
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memilih jawaban setuju adalah sebanyak 15 orang dan yang memilih 

jawaban sangat setuju adalah sebanyak 15 orang serta tidak ada responden 

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Indikator X3.4 memiliki skor rata-rata yang paling rendah 

dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu 4,22 dengan jumlah 

responden yang memilih jawaban netral adalah sebanyak 4 orang, yang 

memilih jawaban setuju adalah sebanyak 16 orang dan yang memilih 

jawaban sangat setuju adalah sebanyak 11 orang serta tidak ada responden 

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.. 

 

Uji Instrumen Penelitian 

 

A. Uji Validitas 

 

Dasar pengambilan keputusan uji Validitas Product Moment 

Pearson Correlation dapat diketahui dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan rtabel. Jika nilai rhitung > rtabel, maka item instrumen dinyatakan valid 

dan jika nilai rhitung < rtabel, maka item instrumen dinyatakan tidak valid. 

Hasil uji Validitas Product Moment Pearson Correlation ditunjukkan pada 

tabel 5.9, sebagai berikut: 

Tabel 5.9 

Hasil Uji Validitas 

Item Instrumen rxy rtabel Keterangan 

Kinerja Pegawai (Y) 

1. Y.1 

2.   Y.2 

3.   Y.3 

 
0,659 

0,537 

0,659 

 
0,3550 

0,3550 

0,3550 

 
Valid 

Valid 

Valid 
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4.   Y.4 

5.   Y.5 

6.   Y.6 

7.   Y.7 

8.   Y.8 

0,444 

0,780 

0,658 

0,509 

0,788 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepemimpinan Partisipatif (X1) 

1. X1.1 

2.   X1.2 

3.   X1.3 

4.   X1.4 

5.   X1.5 

6.   X1.6 

7.   X1.7 

8.   X1.8 

 
0,517 

0,564 

0,697 

0,495 

0,710 

0,718 

0,376 

0,508 

 
0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

 
Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kompetensi Manajerial (X2) 

1. X2.1 

2.   X2.2 

3.   X2.3 

4.   X2.4 

5.   X2.5 

6.   X2.6 

7.   X2.7 

8.   X2.8 

 
0,483 

0,430 

0,684 

0,478 

0,510 

0,429 

0,705 

0,475 

 
0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

 
Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Disiplin Kerja (X3) 

1. X3.1 

2.   X3.2 

3.   X3.3 

4.   X3.4 

5.   X3.5 

6.   X3.6 

 
0,905 

0,750 

0,855 

0,400 

0,726 

0,723 

 
0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

0,3550 

 
Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 
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Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui output pearson 

correlation mempunyai nilai rhitung > rtabel dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan dalam  

kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. 

 

B. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir atau item pernyataan dalam kuesioner penelitian. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,60 maka kuesioner penelitian dinyatakan reliable atau konsisten 

dan jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak 

reliable atau tidak konsisten. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan pada 

tabel 5.10 sebagai berikut 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Alpha 

Cronbach 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

1. Kinerja Pegawai 

2. Kepemimpinan Partisipatif 

3. Kompetensi Manajerial 

4. Disiplin Kerja 

0,775 

0,699 

0,619 

0,815 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

Reliability 

Reliability 

Reliability 

Reliability 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,60 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua butir 

pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan 

reliable atau konsisten. 
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Uji Asumsi Klasik 

 

A. Uji Normalitas 

 

Pengujian normalitas data dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov (KS), uji ini menentukan apakah distribusi data 

normal atau tidak dilihat melalui perbandingan nilai signifikansinya. Jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal dan jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal 

Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel 5.11 sebagai berikut: 

Tabel 5.11 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  31 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

 Std. 

Deviation 
1,50765561 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,073 

Positive ,073 

 Negative -,073 

Test Statistic  ,073 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  dapat  diketahui  nilai Signifikansi 

 

Asiymp.Sig  (2-tailed)  sebesar  0,200  >  0,05  yang  berarti  asumsi  atau 
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persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Uji 

kenormalan dapat juga diketahui menggunakan analisa grafik normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual. 

Gambar 5.1 

 

Normal P-P Plot Regression Standardized Residual 
 

 

 
Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 

 
Dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa seluruh data telah 

berdistribusi secara normal pada seluruh variabel. Data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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B. Uji Multikolinearitas 

 

Pendeteksian multikolinearitas dapat dilakukan melalu nilai VIF 

(variance inflation factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 (VIF > 10), 

maka diperkirakan terjadi multikolinear, namun jika nilai VIF lebih kecil 

10 (VIF < 10), maka diperkirakan tidak terjadi multikolinear. Hasil uji 

multikolinearitas disajikan pada tabel 5.12 sebagai berikut: 

Tabel 5.12 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 

t 

 
 

Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -4,581 4,680  -,979 ,336   

 X1 ,311 ,127 ,276 2,442 ,021 ,692 1,444 

 X2 ,512 ,150 ,421 3,407 ,002 ,579 1,726 
 X3 ,396 ,150 ,342 2,635 ,014 ,525 1,906 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat adanya permasalahan multikoleniaritas dalam model regresi 

karena nilai VIF (variance inflation factor) tidak  melebihi angka  10  

(VIF < 10). 

 

C. Uji Autokorelasi 

 

Suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi bahwa 

tidak terdapat adanya autokorelasi dalam persamaan regresi jika nilai dari 

Uji Durbin-Watson adalah DW > DU. Hasil uji autokorelasi disajikan 

pada tabel 5.13 sebagai berikut: 
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Tabel 5.13 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

 

 

a. Predictors: (Constant), Disiplin, Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi 

Manajerial 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Dari hasil perhitungan data, terlihat nilai D-W yaitu sebesar 1,603 

berada di antara -2 dan 2, maka dapat disimpulkan model regresi yang 

digunakan bebas dari gangguan autokorelasi. 

 

D. Uji Heterokedastisitas 

 

Untuk memprediksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan 

melihat pola gambar Scatterplots hasil dari output. Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau 

disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah 

saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali serta penyebaran titik- 

titik data tidak berpola. Berikut pada gambar 5.2, merupakan hasil olah 

data uji heterokedastisitas. 

 

Model 
 

R 
 

R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin- 
Watson 

1 ,872a ,761 ,734 1,58921 1,603 
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Gambar 5.2 

 

Scatterplot Penyebaran Residual 
 

 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan output Scatterplots dapat diketahui bahwa titik-titik 

data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak 

mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data 

tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit 

dan melebar kembali serta penyebaran titik-titik data tidak berpola, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, 

sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi 

 

Uji Regresi Berganda 

 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya 

pengaruh kepemimpinan partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 
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Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. Hasil pengolahan 

data berupa persamaan regresi yang tertera pada tabel 5.14  sebagai 

berikut: 

Tabel 5.14 

Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 

t 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,581 4,680  -,979 ,336 

 Kepemimpinan Partisipatif ,311 ,127 ,276 2,442 ,021 

 Kompetensi Manajerial ,512 ,150 ,421 3,407 ,002 
 Disiplin ,396 ,150 ,342 2,635 ,014 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan tabel 5.14 dapat diketahui hasil analisis regresi 

berganda yang diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Y = -4,581 + 0,311X1 + 0,512X2 + 0,396X3 

 
 

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Koefisien b0 = -4,581 artinya apabila variabel kepemimpinan partisipatif 

(X1), kompetensi manajerial (X2) dan disiplin kerja (X3) tidak mengalami 

perubahan (konstan), maka kinerja pegawai (Y) Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Barru tidak akan berubah. 

2. Koefisien b1 = 0,311 artinya setiap peningkatan variabel kepemimpinan 

partisipatif (X1), maka dapat meningkatkan kinerja pegawai (Y) Kantor 
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Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru sebesar 31,1%. 

3. Koefisien b2 = 0,512 artinya setiap peningkatan variabel kompetensi 

manajerial (X2), maka dapat meningkatkan kinerja pegawai (Y) Kantor 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru sebesar 51,2%. 

4. Koefisien b1 = 0,396 artinya setiap peningkatan variabel disiplin kerja 

(X3), maka dapat meningkatkan kinerja pegawai (Y) Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Barru sebesar 39,6%. 

 

Uji Hipotesis 

 

A. Uji Simultan (Uji F) 

 

Pengujian secara simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen Xi (kepemimpinan partisipatif, 

kompetensi manajerial dan disiplin kerja) secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kinerja pegawai (Y) 

Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru. Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan 

berpedoman pada hipotesis uji berikut: 

H0 ; βi = 0 melawan Ha ; βi ≠ 0 

Dengan kriteria pengujian : 

Jika Fhitung > Ftabel atau pvalue < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Jika Fhitung< Ftabel atau pvalue > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 
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Apabila H0 diterima, maka koefisien beta regresi tidak berbeda 

nyata dengan 0 sehingga hasil regresi yang diperoleh tidak dapat dipakai 

untuk mengukur, apakah variabel independen Xi berpengaruh terhadap 

variabel terikat Yi. Sebaliknya, apabila H0 ditolak atau Ha diterima, maka 

koefisien beta regresi berbeda nyata dengan 0 sehingga hasil regresi yang 

diperoleh dapat dipakai untuk mengukur, apakah variabel independen Xi 

berpengaruh terhadap variabel terikat Yi. Dengan demikian persamaan 

regresi dapat dipakai untuk mengukur, apakah variabel independen Xi 

berpengaruh terhadap variabel terikat Yi. 

Tabel 5.15 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 216,906 3 72,302 28,628 ,000b 

 Residual 68,191 27 2,526 

 Total 285,097 30  

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
b. Predictors: (Constant), Disiplin, Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi Manajerial 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Berdasarkan table output SPSS diketahui Nilai Fhitung sebesar 

28,628 > Nilai Ftabel 2,98 dengan level signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji F dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen Xi (kepemimpinan 

partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja) secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y (kinerja 

pegawai) Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 
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Untuk melihat keeratan hubungan antar variable Xi (kepemimpinan 

partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja) dengan variabel Y 

(kinerja pegawai) serta seberapa besar kontribusi pengaruh ketiga variabel 

tersebut terhadap kinerja pegawai dapat diketahui dalam tabel hasil Uji 

Determinasi sebagai berikut: 

Tabel 5.16 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

 

Model 
 

R 
 

R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,872a ,761 ,734 1,58921 

a. Predictors: (Constant), Disiplin, Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi 

Manajerial 
 

Sumber: data diolah, Tahun 2021 

 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,872 yang berarti bahwa adanya hubungan yang kuat antara 

variabel Xi ((kepemimpinan partisipatif, kompetensi manajerial dan 

disiplin kerja) dengan variabel Y (kinerja pegawai). Nilai positif 

menunjukkan hubungan searah dimana variabel (kepemimpinan 

partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja) jika ditingkatkan, 

maka kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru akan meningkat. Nilai 

R2 = 0,761 memperlihatkan besarnya kontribusi ketuga variabel Xi 

(kepemimpinan partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja) 

terhadap variabel Y (kinerja pegawai) sebesar 76,1%. Masih terdapat 

variabel lainnya yang mampu meningkatka variabel kinerja pegawai 
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Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru yaitu sebesar 23,9%. 

 

B. Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui apakah variable Xi 

(kepemimpinan partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja) 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja pegawai). 

Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan berpedoman pada hipotesis uji 

sebagai berikut: 

H0 ; βi = 0 melawan Ha ; βi ≠ 0. Level Signifikansi (α) = 0,05 

Kriteria pengujian: 

Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima dengan α = 0,05 

Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak dengan α = 0,05 

Apabila H0 diterima, maka koefisien beta regresi tidak berbeda 

nyata dengan 0 sehingga hasil regresi yang diperoleh tidak dapat dipakai 

untuk mengukur, apakah variabel independen Xi berpengaruh terhadap 

variabel terikat Yi. Sebaliknya, apabila H0 ditolak atau Ha diterima, maka 

koefisien beta regresi berbeda nyata dengan 0 sehingga hasil regresi yang 

diperoleh dapat dipakai untuk mengukur, apakah variabel independen Xi 

berpengaruh terhadap variabel terikat Yi. Dengan demikian persamaan 

regresi dapat dipakai untuk mengukur, apakah variabel independen Xi 

berpengaruh terhadap variabel terikat Yi. Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 
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H1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan partisipatif (X1) terhadap 

kinerja pegawai (Y) Kantor Badan Perencanaan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

H2 : Terdapat pengaruh kompetensi manajerial (X2) terhadap 

kinerja pegawai (Y) Kantor Badan Perencanaan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

H3 : Terdapat pengaruh disiplin kerja (X3) terhadap kinerja  

pegawai (Y) Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

Berdasarkan tabel Coefficients, diketahui Nilai thitung variable 

kepemimpinan partisipatif sebesar 2,442 > ttabel sebesar 2,048 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,021 < probabilitas sebesar 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti variable 

kepemimpinan partisipatif (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai (Y). Nilai thitung variable kompetensi manajerial sebesar 

3,407 > ttabel sebesar 2,048 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 

probabilitas sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

diterima yang berarti variable kompetensi manajerial (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). Nilai thitung variable 

disiplin kerja sebesar 2,635 > ttabel sebesar 2,048 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,014 < probabilitas sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ketiga diterima yang berarti variable disiplin kerja (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). 
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 Pembahasan 

 

Hasil pengolahan data mengemukakan bahwa variabel kepemimpinan 

partisipatif, kompetensi manajerial dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap peningkatan kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. Untuk itu, penjelasan 

pengaruh antar variabel akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Pegawai 

 

Kepemimpinan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Hal ini berarti bahwa kepemimpinan partisipatif memiliki hubungan yang 

searah dengan kinerja pegawai. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

dengan kepemimpinan partisipatif yang sesuai dapat meningkatkan kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kepemimpinan partisipatif maka semakin baik pula kinerja pegawai 

Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang ada di Kantor 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru dalam hal kemampuan persuasif, memotivasi, 

menumbuhkan loyalitas dan kepercayaan sudah sangat baik dan diharapkan 

hal ini mampu meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan 

publik. 
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Pimpinan Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru selama ini menerapkan gaya 

kepemimpinan partisipatif, yang berarti tugas utama seorang pemimpin dalam 

menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya 

dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu yaitu 

pemimpin harus mempu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya 

atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu 

memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai tujuan. Pimpinan 

Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru juga melakukan komunikasi dua arah, hal ini dikarenakan 

pemimpin selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh pegawai dan selalu 

berkomunikasi dengan baik terhadap seluruh pegawai, selain itu pemimpin 

juga selalu mendengar dan merespon segenap kesukaran yang dialami 

pegawai bawahannya, hal ini dikarenakan pemimpin memberikan kesempatan 

kepada pegawai untuk mendiskusikan masalah-masalah dengan pemimpin. 

Pemimpin Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru juga mendorong bawahan untuk menggunakan 

kemampuan secara operasional, hal ini dikarenakan pemimpin selalu 

mempengaruhi pegawai untuk melakukan hal-hal baru untuk kemajuan 

organisasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Heidjrachman dan Husnan (2014) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin 

yang partisipasif menjalankan kepemimpinannya melalui konsultasi. Bawahan 
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dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan cara menerima berbagai 

pendapat dan pemikiran dari bawahan mengenai keputusan yang akan ia 

ambil. Ia akan mendengarkan dan menerima ide atau pemikiran dari 

bawahannya sejauh pemikiran tersebut dapat dipraktekkan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Arifin (2016) yang menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan partisipatif mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Hal ini dapat 

dilihat dari pemimpin yang selalu mendengarkan bawahan secara aktif, 

memberikan dukungan tinggi kepada bawahan dan melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan di perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh positif 

dalam kinerja pegawai karena pegawai Dinas Pemakaman dan Pertamanan 

Kota Bandung merasa dihargai sebagai pegawai dan merasa dilibatkan dalam 

semua hal di perusahaan tersebut, sehingga mendorong pegawai untuk bekerja 

dengan baik dan sungguh-sungguh. 

 

B. Pengaruh Kompetensi Manajerial Terhadap Kinerja Pegawai 

 

Kompetensi manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Hal ini berarti bahwa kompetensi manajerial memiliki hubungan yang searah 

dengan kinerja pegawai. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

dengan kompetensi manajerial yang sesuai dapat meningkatkan kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 
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baik kompetensi manajerial maka semakin baik pula kinerja pegawai Kantor 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru. Dengan demikian kompetensi yang ada di Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Barru dalam hal pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan minat sudah 

sangat baik dan diharapkan hal ini mampu meningkatkan kinerja dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik. 

Kompetensi manajerial yang dimiliki pimpinan Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Barru mampu meningkatkan kinerja secara signifikan. Hal ini disebabkan 

karena pimpinan memiliki pengetahuan manajerial yang cukup untuk 

mengelola organisasi dan didukung dengan pengalaman kerja yang baik, 

menjadikan pegawai memiliki sikap kerja dan motivasi yang tinggi untuk 

mengelola organisasi. Hal ini berarti pemimpin Kantor Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru selalu 

memberikan motivasi kepada bawahannya sehingga pegawai bekerja sangat 

sungguh-sungguh karena untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dan bekerja 

untuk kemajuan organisasi. Kompetensi manajerial yang teraplikasi dengan 

baik akan meningkatkan kinerja individu dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu pegawai Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Barru memiliki watak tidak gampang emosi dan memiliki watak tidak mudah 

putus asa dalam menghadapi rintangan. Pegawai juga memiliki sikap saling 
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tolong menolong antar pegawai dalam hal menyelesaikan pekerjaan, pegawai 

memiliki pengetahuan tentang pengelolaan organisasi dan memahami konsep 

dasar yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai, serta pegawai memiliki 

keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan dan memiliki keterampilan 

untuk mengambil suatu keputusan bagi kepentingan organisasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Siagian (2014) yang menyatakan bahwa manajerial skill adalah keahlian 

menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik. Kemampuan manajerial 

sangat berkaitan dengan manajemen kepemimpinan yang efektif, karena 

sebenarnya manajemen pada hakekatnya sebagai perilaku memotivasi orang 

lain untuk bekerja kearah pencapaian tujuan tertentu. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian Mayasari, dkk (2018) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara kompetensi manajerial terhadap kinerja pegawai di 

Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang ditunjukkan oleh nilai 

signifkansi diperoleh nilai sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,349. 

 

C. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

 

Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Barru berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini 

berarti bahwa disiplin kerja memiliki hubungan yang searah dengan kinerja 

pegawai. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dengan disiplin kerja 

yang sesuai dapat meningkatkan kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan 
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Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik disiplin kerja maka semakin 

baik pula kinerja pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. Dengan  demikian 

disiplin kerja yang ada di Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru dalam hal ketepatan 

waktu, tanggungjawab dan ketaatan terhadap aturan sudah sangat baik dan 

diharapkan hal ini mampu meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan 

pelayanan publik. 

Disiplin kerja pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru tidak hanya dapat 

dilakukan oleh pegawai bawahan saja, melainkan juga dari pimpinan 

organisasi. Pimpinan organisasi yang mau memanajemen disiplin kerja para 

pegawainya akan berdampak baik pada kinerja organisasinya. Manajemen 

disiplin kerja tentu tidak akan mengganggu kegiatan kerja pegawainya, tetapi 

justru dapat meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Hal ini berarti sistem 

manajemen disiplin pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru tidak harus mengganggu 

motivasi dan komitmen kerja pegawai. Meskipun pada awalnya akan banyak 

pegawai yang merasa terlalu diatur oleh organisasi sehingga motivasi kerja 

mereka sedikit menurun, akan tetapi lama kelamaan pegawai akan merasakan 

dampak baik dari sistem manajemen disiplin kerja untuk dirinya dan 

kinerjanya karena kinerja pegawai yang tinggi didasari atas disiplin kerja yang 
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tinggi pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja pegawai tersebut. 

Adanya peningkatan motivasi kerja tentu akan berimbas pada peningkatan 

kinerja pegawai tersebut. 

Selama masa Pandemik Covid-19 disiplin kerja pegawai Bappeda 

boleh dikatakan sedikit menurun ditunjukkan dengan beberapa indikator 

kinerja tidak selesai sesuai dengan target. Diantaranya dokumen-dokumen 

perencanaan selesai tidak tepat waktu, beberapa kegiatan pendampingan tidak 

dapat dilaksanakan yakni Deklarasi ODF, Rakor Kemiskinan. Namuun selain 

terkendala adanya pengaturan bekerja dari rumah juga kondisi Pandemik 

Covid-19 yang melarang dilaksanakannya kegiatan yang mengumpulkan 

orang banyak juga menjadi salah satu faktor tidak dilaksanakannya kegiatan- 

kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Namun, terkait dengan 

ketepatan waktu, pegawai yang bekerja baik secara WFO dan WFH tetap 

bekerja sesuai dengan waktu yang ditelah ditentukan dan tertib dalam 

mematuhi aturan selama bekerja dimasa Pandemik Covid-19, hal ini 

merupakan wujud tanggungjawab dari pegawai Bappeda yang tetap 

menjalankan tugas sesuai job description dan sesuai instruksi dari pimpinan 

bahwa pegawai baik yang WFO dan WFH harus tetap patuh pada aturan tata 

tertib yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Buapati Barru yang 

diterukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Barru. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Handoko (2012) memandang disiplin sebagai suatu kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar standar-standar organisasional. Disiplin kerja pada 
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hakekatnya menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk melakukan 

tugas yang telah dibebankan, dimana pembentukannya tidak timbul dengan 

sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui pendidikan formal maupun non 

formal, serta motivasi yang ada pada setiap pegawai harus dikembangkan 

dengan baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama (2020) yang 

menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja anggota Kepolisian Polresta Surakarta, hal ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung sebesar 3.176 dengan signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,050 

(0,002<0,050) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya semakin tinggi 

motivasi maka semakin tinggi pula kinerja anggota kepolisian, begitu juga 

sebaliknya. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepemimpinan partisipatif terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai, yang berarti semakin baik 

kepemimpinan partisipatif maka semakin baik pula tingkat kinerja 

pegawai Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru. 

2. Kompetensi manajerial terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai, yang berarti semakin baik kompetensi 

manajerial maka semakin baik pula tingkat kinerja pegawai Kantor 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru. 

3. Disiplin kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai, yang berarti semakin baik disiplin kerja maka 

semakin baik pula tingkat kinerja pegawai Kantor Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru. 

 

 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: 
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1. Pihak Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru hendaknya meningkatkan 

kinerjanya dengan pemahaman tugas dan tanggung jawab pekerjaan, 

oleh sebab itu pimpinan diharapkan membuat pelatihan atau seminar 

yang lebih instens secara terperinci agar lebih jelas target 

pekerjaanya dan pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. 

2. Gaya Kepemimpinan partisipatif pada Kantor Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru 

lebih ditingkatkan penggunaannya dalam mendukung kegiatan 

program kerja dan saat memimpin pegawai. 

3. Untuk meningkatkan kompetensi manajerial, terutama skill dan 

knowledge diperlukan perhatian yang maksimal dari pihak Kantor 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Barru melalui pembinaan/pelatihan, agar pegawai 

memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatasi tantangan 

lingkungan internal dan external organisasi. 

4. Pihak Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru atau pimpinan sebaiknya lebih 

mengawasi kedisplinan pegawai terkait pemantauan kerja mengenai 

ketepatan dalam penyelesaian tugas kantor dan pegawai sebaiknya 

hadir sesuai jam yang diberlakukan oleh organisasi. 
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PETUNJUK PENGISIAN: 
 

 

 

1. Isilah identitas respoden dengan benar dan lengkap pada tempat yang telah disediakan. 

2. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. 

3. Jawaban pertanyaan dalan kuesioner ini sesuai dengan apa yang 

Bapak/ibu/saudara/saudari rasakan. 

4. Cara mengisi jawaban dengan cara memberi centang (√) pada kolom: 

5. Apabila Bapak/Ibu/Saudara/Saudari merasa jawaban yang telah dipilih kurang tepat, 

maka dapat diperbaiki dengan memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban yang dirasa 

kurang tepat tersebut, kemudian berilah tanda (√) pada jawaban yang tepat. 

6. Pilihan jawaban 

a. Sangat Setuju (SS) Skor 5 

b. Setuju (S)  Skor 4 

c. Netral (N)  Skor 3 

d. Tidak Setuju (TS) Skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1 

 

Contoh Pertanyaan Kuesioner 
 

No Daftar Petanyaan SS S N TS STS 

1 Pimpinan memberi pujiantugas 

yang telah anda kerjakan dengan 

baik 

 √    

 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
 

Jenis Kelamin : 

Jenis Kelamin : 

U s i a : 

Pendidikan : 

Masa Kerja : 



 

 

KUESIONER 
 

PENGARUH KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF, KOMPETENSI MANAJERIAL, DAN 

DISIPLINTERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR BADAN PERENCANAAN 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) 

KABUPATEN BARRU 

 

 

 
Variabel Kepemimpinan Partisipatif 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

Kemampuan Persuasif 

1. Pimpinan anda memiliki keahlian 

berkomunikasi sebagai seorang pemimpin 

     

2. Pimpinan anda termasuk orang yang terbuka dalam 
segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

     

Momotivasi 

3. Pimpinan memberi pujian tugas yang telah anda 

Kerjakan dengan baik 

     

4. Pimpinan anda memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan potensi diri 

     

Menumbuhkan Loyalitas 

5. Pimpinan menanamkan rasa tanggungjawab pada 
setiap pegawai 

     

6. Pimpinan menumbuhkan rasa kesetiaan pegawai pada 

profesi 

     

Kepercayaan 

7. Pimpinan memberi kepercayaan dalam bekerja      

8. Pimpinan selalu mendelegasikan wewenang jika tidak 
ada di tempat 

     



Variabel Kompetensi Manajerial 
 

 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

Pengetahuan 

1. Membuat perencanaan pekerjaan sebelum bekerja      

2. Menguasai dengan baik pekerjaan yang menjadi 
tanggungjawab 

     

Pemahaman 

3. Dapat menjalankan Prosedur kerja dengan baik      

4. Memahami dan menguasai teori dari pekerjaan yang 

dilakukan 

     

Kemampuan 

5. Penuh kreativitas dalam menjalankan tugas.      

6. Bekerja tanpa menunggu perintah terlebih dahulu 

karena itu pekerjaan rutin saya 

     

Minat 

7. Bekerja dengan penuh inisiatif      

8. Bekerja dengan penuh antusias      

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Disiplin 
 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

Ketepatan Waktu 

1. Datang ketempat kerja tepat waktu      

2. Tertib dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan di 
tempat kerja 

     

Tanggung Jawab 

3. Menjalankan tugas sesuai dengan job description.      

4. Mampu memecahkan masalah dari yang tersulit 
yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab 

     

Ketaatan terhadap Aturan 

5. Patuh pada tatatertib sebagai aparatur sipil/pegawai      

6. Patuh pada instruksi tugas yg diberikan pimpinan      



Variabel Kinerja 
 

 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

Hasil Kerja 

1. Hasil kerja saya mendapat apresiasi baik dari pimpinan 

dan rekan kerja 

     

2. Saya bekerja dengan cekatan, cepat, dan 

Tepat 

     

3. Dalam bekerja saya memenuhi persyaratan dan standar 

kerja yang telah ditetapkan organisasi 

     

Perilaku Kerja 

4. Saya menyelesaikan beberapa tugas sekaligus 

dalam waktu tertentu 

     

5. Saya mencapai target sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pimpinan saya. 

     

6. Saya mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan 

dengan benar sampai pekerjaan itu selesai 

     

Sifat Pribadi 

7. Saya mampu memanfaatkan waktu dengan baik dalam 

bekerja. 

     

8. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan lebih awal atau lebih 

cepat dari waktu yang telah ditentukan. 

     



 

 

 

Lampiran 2. Jawaban Responden 
 

No 
X1 = Kepemimpin Partisipatif X2 = Kompetensi Manajerial 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 ∑ X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 ∑ 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 4 5 4 5 4 4 3 5 34.00 

2 4 3 4 5 4 4 4 5 33.00 4 4 3 5 4 5 4 4 33.00 

3 4 4 3 4 3 3 5 4 30.00 4 5 4 5 4 4 3 4 33.00 

4 4 5 5 5 5 5 4 5 38.00 5 4 5 4 5 4 5 5 37.00 

5 5 4 4 5 4 4 5 4 35.00 4 5 4 5 4 4 4 4 34.00 

6 5 4 5 5 5 5 5 4 38.00 5 5 5 5 3 4 4 4 35.00 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 39.00 5 5 5 5 5 4 5 5 39.00 

8 4 5 5 5 5 5 5 5 39.00 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 

9 3 5 5 4 5 5 4 5 36.00 5 3 5 3 5 3 5 5 34.00 

10 4 5 5 5 5 5 4 5 38.00 5 4 5 4 5 4 5 5 37.00 

11 4 5 5 5 5 5 4 5 38.00 5 5 5 5 5 5 5 4 39.00 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 5 5 5 5 4 5 5 4 38.00 

13 5 4 4 5 4 4 5 4 35.00 4 4 4 3 4 5 4 4 32.00 

14 4 4 5 4 4 4 5 4 34.00 5 4 4 5 5 5 5 4 37.00 

15 4 3 5 4 5 5 4 5 35.00 4 4 5 4 5 4 5 5 36.00 

16 5 4 5 5 5 4 5 4 37.00 5 5 5 5 4 5 5 4 38.00 

17 4 5 5 4 5 5 4 5 37.00 5 4 4 4 4 4 4 4 33.00 

18 4 5 5 5 5 5 4 5 38.00 5 5 5 5 4 4 5 4 37.00 

19 3 4 4 4 4 4 3 4 30.00 5 4 4 4 4 4 4 4 33.00 

20 3 4 4 5 4 4 4 4 32.00 4 5 4 5 4 4 4 4 34.00 

21 5 5 4 5 4 4 5 5 37.00 5 4 5 3 4 3 5 5 34.00 

22 4 3 5 4 5 5 4 5 35.00 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 

23 4 5 4 4 4 3 5 5 34.00 5 5 4 5 4 4 4 5 36.00 

24 4 3 5 5 5 5 4 5 36.00 4 5 5 4 5 4 5 5 37.00 

25 4 5 5 5 5 5 5 5 39.00 5 5 5 5 5 4 4 3 36.00 

26 5 4 5 5 5 5 5 5 39.00 5 5 5 5 4 5 5 4 38.00 

27 5 3 3 5 5 5 4 5 35.00 5 5 5 3 5 4 5 3 35.00 

28 5 4 4 5 4 4 5 5 36.00 5 4 3 4 4 4 4 3 31.00 

29 4 3 4 5 5 4 3 5 33.00 5 5 4 5 4 5 5 5 38.00 

30 4 5 4 4 5 4 5 5 36.00 4 5 4 4 4 4 4 3 32.00 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 5 5 5 5 5 4 5 5 39.00 



 

 

 

 

No 
X3 = Disiplin Y = Kinerja Pegawai 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 ∑ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 ∑ 
1 4 5 4 3 3 5 24.00 4 5 4 4 4 5 5 4 35.00 

2 4 4 4 3 5 4 24.00 4 4 4 3 4 4 4 3 30.00 

3 3 4 4 3 3 4 21.00 4 4 3 5 3 4 3 4 30.00 

4 5 5 5 5 5 5 30.00 5 4 5 3 5 5 4 5 36.00 

5 4 4 4 4 4 4 24.00 4 4 4 3 4 4 4 4 31.00 

6 4 4 4 4 4 4 24.00 5 4 5 4 5 4 4 5 36.00 

7 5 5 5 5 5 5 30.00 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 

8 5 5 5 4 5 5 29.00 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 

9 5 5 5 3 5 5 28.00 5 3 5 3 5 5 3 5 34.00 

10 5 5 5 4 5 5 29.00 5 4 5 4 5 5 4 5 37.00 

11 5 4 4 5 5 5 28.00 5 4 5 4 5 5 4 5 37.00 

12 5 5 4 4 4 5 27.00 4 5 5 5 5 4 5 5 38.00 

13 4 4 4 4 4 4 24.00 4 4 4 3 4 4 5 4 32.00 

14 4 4 4 5 4 4 25.00 4 4 4 4 4 5 5 3 33.00 

15 5 4 5 4 5 4 27.00 4 4 5 4 5 4 4 5 35.00 

16 5 5 5 5 4 5 29.00 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 

17 5 5 5 4 5 4 28.00 4 4 4 4 4 5 4 5 34.00 

18 5 4 5 4 5 5 28.00 5 5 5 5 5 5 5 5 40.00 

19 4 4 4 4 4 4 24.00 4 4 4 4 4 4 5 4 33.00 

20 4 4 4 4 4 4 24.00 4 5 4 5 4 4 3 4 33.00 

21 5 5 5 5 5 5 30.00 5 4 5 4 5 5 5 5 38.00 

22 4 4 4 4 5 5 26.00 5 4 5 4 5 5 4 5 37.00 

23 4 4 4 4 4 4 24.00 4 4 4 4 4 4 4 4 32.00 

24 5 4 5 5 5 4 28.00 4 4 5 4 5 4 4 5 35.00 

25 4 4 4 5 4 4 25.00 3 5 4 5 5 4 5 4 35.00 

26 5 5 5 4 4 4 27.00 5 5 5 4 5 5 5 5 39.00 

27 3 3 4 5 4 4 23.00 4 5 3 5 5 5 5 5 37.00 

28 3 3 3 4 4 3 20.00 4 4 4 4 4 3 4 3 30.00 

29 4 5 5 5 5 4 28.00 5 5 4 5 4 4 5 5 37.00 

30 4 4 5 5 4 4 26.00 4 5 4 5 4 4 4 4 34.00 

31 5 5 5 4 5 5 29.00 5 5 5 4 5 5 4 5 38.00 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.3550) 

1. Validitas Kepemimpinan Partisipatif (X1) 

 

 
2. Validitas Kompetensi manajerial (X2) 



 

 

 
 
 

3. Validitas Disiplin (X3) 

 
4. Validitas Kinerja Pegawai (Y) 

 



 

 

 
 
 

 UJI RELIABILITAS 

 
1. RELIABILITAS KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF (X1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.699 > 0.60 
 

2. RELIABILITAS KOMPETENSI MANAJERIAL (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.619 > 0.60 



 

 

 
 
 

3. RELIABILITAS DISIPLIN (X3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.815 > 0.60 
 
 
 

4. RELIABILITAS KINERJA PEGAWAI (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.775 > 0.60 



 

 

 
 
 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

2. DESKRIPTIF ITEM 

PERNYATAAN Item 

Kepemimpinan Partisipatif (X1) 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
Item Kompetensi manajerial (X2) 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

Item Disiplin (X3) 



 

 

 

 

 
 

Item Kinerja Pegawai (Y) 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Fre quency Percent Valid Percent 

umulative 
Percent 

Vaid 3,00 2 6,5 6,5 6,5 

4,00 13 41,9 41,9 48, 4 

5,00 16 51,6 51,6 1 00,0 

Total 31 100,0 100,0  

Y.4 
 

 
Fre quency Percent Valid Percent 

umulative 
Percent 

Valid 3,00 5 16,1 16,1 16,1 

4,00 15 48,4 48,4 64,5 

5,00 11 35,5 35,5 10Ci,LI 

Total 31 100,0 100,0  

Y.5 
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

umulative 
Percent 

Valid 3,00 1 3,2 3,2 
 

 

4,00 12 38,7 38,7 41,9 

5,00 18 58,1 58,1 1 00,0 

Total 31 100,0 100,0  

Y.6 
 

 
Fre quency Percent Valid Percent 

umulative 
Percent 

Valid 3,00 1 3,2 3,2 32 

4,00 14 45,2 45,2 484 

5,00 16 51,6 51,6 1 000 

Total 31 100,0 100,0  

Y.7 
 

 
Fre quency Percent Valid Percent 

umulative 
Percent 

Valid 3,00 3 9,7 9,7 9,7 

4,00 14 45,2 45,2 548 

5,00 14 45,2 45,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Y.8 
 

 
Fre quency Percent Valid Percent 

umulative 
Percent 

Valid 3,LI0 3 9,7 9,7 9,7 

4,00 9 29,0 29,0 3B,7 

5,00 1 9 61,3 61,3 1 00,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

I N D ON E S IA IN ST I TUT E 



 

 

 
 
 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS (Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov > 0.05) 

 

 
 



 

 

 
 
 

2. UJI MULTIKOLONIERITAS  NILAI VIF < 10.00 
 

 

 
3. UJI AUTOKORELASI 

- Jumlah n = 31 

- jumlah k (independen variabel) = 3 

- Nilai dL = 1.229 

- Nilai dU = 1.650 

- Nilai Dw = 1.603 

- Kesimpulan = Dw < dU (1.603 < 1.650) = Terdapat autokorelasi 
 



 

 

 
 
 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
 

 
 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.048 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 



 

 

 
 
 

2. UJI F  F TABEL = 2.96 
 

 
 
 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 
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