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ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH IKLIM KERJASAMA, TANGGUNG JAWAB 

DAN SASARAN KERJA TERHADAP KINERJA PEMERIKSA  

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 

 
Oleh 

Ahmad Bahroini 

Kinerja pemeriksa dinilai baik jika menghasilkan laporan hasil 
pemeriksaan yang tepat waktu, tidak ada kesalahan dan sesuai dengan Rencana 
Kerja Pemeriksaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
bagaimana analisis pengaruh iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja 
terhadap kinerja pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan 
tujuan untuk mengetahui pengaruh iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran 
kerja terhadap kinerja pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

Penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 45 orang pemeriksa dan observasi langsung ke 
lapangan. Uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000 
dengan nilai R2 (R Square) sebesar 0,773. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja secara bersama-sama 
memiliki pengaruh yang positif sebesar 77,3% terhadap variabel kinerja. 
Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel iklim kerjasama mempunyai 
koefisien sebesar 0,499, t hitung sebesar 5,588 dan signifikansi t sebesar 0,00. 
Variabel tanggung jawab mempunyai koefisien sebesar 0,279, t hitung sebesar 
2,644 dan signifikansi t sebesar 0,012. Variabel sasaran kerja mempunyai 
koefisien sebesar 0,275, t hitung sebesar 2,370 dan signifikansi t sebesar 0,023. 
Berdasarkan kriteria pengujian parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel iklim 
kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. 
Iklim kerjasama memiliki pengaruh sebesar 49,9%, tanggung jawab memiliki 
pengaruh sebesar 27,9% sedangkan sasaran kerja memiliki pengaruh sebesar 
27,5%. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, dan 
disimpulkan bahwa iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja 
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Saran yang diajukan adalah BPK 
RI Perwakilan Provinsi Lampung perlu mempertahankan dan meningkatkan 
semua aspek iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja. Khususnya 
aspek iklim kerjasama dalam menciptakan kekompakan antar anggota tim karena 
memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan kinerja pemeriksa. Sehingga hal-
hal yang dapat membangun komunikasi efektif baik secara formal maupun 
informal antar anggota tim perlu dilaksanakan dalam membangun kekompakan 
tersebut. 

 
Kata kunci : Iklim Kerjasama, Tanggung jawab, Sasaran Kerja dan Kinerja 
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ABSTRACT 
 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE CLIMATE COOPERATION , 
RESPONSIBILITY AND WORK ON PERFORMANCE TARGETS OF 

AUDITORS 
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 

 
By 

 
Ahmad Bahroini 

 
 

Performance auditor considered good if it produces timely reports, no 
errors and in accordance with the Work Plan Examination. Issues raised in this 
study is how the influence of climate cooperation, responsibility and work on the 
performance targets of the auditors on BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung 
with the aim to determine the effect of climate cooperation, responsibility and 
work on the performance targets of the auditors on BPK RI Perwakilan Provinsi 
Lampung. 

This research was conducted in BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung by 
distributing questionnaires to 45 people directly to the auditor and field 
observations. Hypothesis test showed that the significant value of F for 0,000 with 
the value of R² (R Square) of 0,773. It can be concluded that the variables of 
climate cooperation, responsibility and objective of work together have a positive 
impact of 77,3 % of the performance variables. While the t-test results indicate 
that climate cooperation variables has a coefficient of 0,499 , t count of 5,588 and 
a significance of 0,00. Responsibility variables has a coefficient of 0,279, t count 
of 2,644 and a significance of 0.012. Objective of works variables has a 
coefficient of 0,279, t count of 2,370 and a significance of 0.023. Based on partial 
testing criteria, we can conclude that the variable climate cooperation, 
responsibility and objective of work of a positive effect on performance. climate 
cooperation have an influence of 49,9%, responsibility have an influence of 
27,9% while the objective of work have an influence of 27,5 %.  

The study results support the hypothesis, and concluded that the climate 
cooperation, responsibility and targets of work have a positive influence on 
performance. Suggestion submitted is BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung 
needs to maintain and enhance all aspects of climate cooperation, responsibility 
and targets of work. Particularly for aspects of climate cooperation in creating a 
cohesiveness among the members of the team because it has the greatest influence 
in improving the performance of auditors. So things can build effective 
communication both formally or informally among the team members need to be 
implemented in building cohesiveness. 

 
Keywords : Influence Of The Climate Cooperation , Responsibility, Work 

On Targets and Performance  
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MOTTO 

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” – Winston 

Chuchill 

 

Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang orang 

yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan  -Mario Teguh- 

 

"Many of life's failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up."- Thomas Alfa Edison  



viii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya 

tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Iklim Kerjasama, Tanggungjawab dan 

Sasaran Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi 

Lampung ” dapat diselesaikan. 

 

Penyusunan tesis ini  dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi pada program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Lampung. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua 

pihak baik secara moril maupun materiil. 

 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Irham Lihan, S.E., M.Si. dan Bapak H. Habibullah Jimad, S.E., 

M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sangat membantu 

penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Istriku tercinta; Ria Vitariani dan putra-putra gantengku; Muhammad Arfareza 

Alkhawarizmi dan Atmadeva Reinhart Al Ahmad. 

4. Orang Tuaku Tercinta; Hi. Muhammad Zain dan Hj. Dahlia 

5. Teman-teman Mahasiswa MM angkatan XIV Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Program Pascasarjana UNILA, yang sudah banyak membantu. 

6. Rekan-rekan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 



ix 
 

7. Serta semua pihak yang telah banyak membantu sampai terselesaikannya tesis 

ini. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amien. 

 

Bandar Lampung,   Juli 2016 

Penulis 

 

Ahmad Bahroini 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

   Halaman 
    
ABSTRAK ...……………………………….………………………......... i 
  
ABSTRACT ………………………………………………………........... ii 
  
HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………….......... iii 
  
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………....... iv 
  
LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………....... v 
  
RIWAYAT HIDUP …………………………………………………....... vi 
  
MOTTO ……………………………………………………………......... vii 
  
KATA PENGANTAR ………………………………………………....... viii 
  
DAFTAR ISI ……………………………………………………….......... x 
  
DAFTAR TABEL ………………………………………………….......... xii 
  
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………......... xiii 
  
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………….......... xiv 
  
I. PENDAHULUAN ……………………………………………........ 1 
   

 1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1 
 1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 10 
 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 11 
    
II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN LANDASAN TEORI ............... 12 
   

 2.1 Kegunaan Penelitian ............................................................... 12 
 2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................... 12 
 2.3 Hipotesis ................................................................................. 16 
  2.3.1 Pengaruh Iklim Kerjasama Terhadap Kinerja ............... 16 
  2.3.2 Pengaruh Tanggung jawab Terhadap Kinerja ................ 17 
  2.3.3 Pengaruh Sasaran Kerja Terhadap Kinerja .................... 19 
  2.3.4 Pengaruh Iklim Kerjasama, Tanggung jawab dan   
           Sasaran   Kerja Terhadap Kinerja…............................... 20 
 2.4 Pengertian Iklim Kerjasama .................................................... 21 



xi 
 

 2.5 Pengertian Tangungjawab ....................................................... 27 
 2.6 Pengertian Sasaran Kerja ........................................................ 32 
 2.7 Kinerja........................... .......................................................... 39 
  2.7.1 Pengertian Kinerja ......................................................... 39 
  2.7.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengertian Kinerja 46 
 2.8 Penelitian Terdahulu ............................................................... 48 
    
III. METODE PENELITIAN ................................................................. 50 
   
 3.1 Variabel dan Operasional Variabel.......................................... 50 
  3.1.1 Variabel Penelitian ......................................................... 50 
  3.1.2 Defiisi Operasional Variabel .......................................... 50 
 3.2 Populasi dan Sampel ............................................................... 54 
 3.3 Metode Pengumpulan Data ..................................................... 55 
 3.4 Metode Analisis Data 56 
  3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner ........................ 56 
  3.4.2 Analisis Kualitatif .......................................................... 59 
    
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................ 62 
    
 4.1 Profil Responden...................................................................... 62 
 4.2 Analisis Deskriptif .................................................................. 63 
  4.2.1 Iklim Kerjasama ............................................................ 64 
  4.2.2 Tanggung Jawab ............................................................ 67 
  4.2.3 Sasaran Kerja ................................................................. 71 
  4.2.4 Kinerja Pemeriksa .......................................................... 74 
 4.3 Analisis Pengaruh ................................................................... 78 
    
V. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 86 
   
 5.1 Simpulan ................................................................................. 86 
 5.2 Saran ....................................................................................... 87 
 
 
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………........ 

 
 

90 
  
LAMPIRAN  

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel  Halaman 

   

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu........................................................... 49 

3.1 Definisi Operasional Variabel...................................................... 52 

3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Iklim Kerjasama (X1)................... 56 

3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Iklim Kerjasama (X2)................... 57 

3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Iklim Kerjasama (X3)................... 57 

3.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Iklim Kerjasama (Y)................... 57 

3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.................................................. 58 

4.1 Tanggapan Responden Tentang Variabel Iklim 

Kerjasama.................................................................................... 

 

64 

4.2 Tanggapan Responden Tentang Variabel 

Tanggungjawab............................................................................ 

 

67 

4.3 Tanggapan Responden Tentang Variabel Sasaran 

Kerja............................................................................................. 

 

71 

4.4 Tanggapan Responden Tentang Variabel Kinerja 

Pemeriksa...................................................................................... 

 

74 

4.5 Hasil Regresi Pengaruh Secara Bersama-sama............................ 78 

4.6 Hasil Regresi................................................................................ 79 

4.7 Hasil Analisis Parsial Variabel..................................................... 80 

4.8 Pengujian Secara Variabel............................................................ 82 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar  Halaman 

   

1 Model Penelitian........................................................................ 25 

2 Jenis Kelamin Responden.......................................................... 62 

3 Usia Responden.......................................................................... 62 

4 Lama Bekerja............................................................................. 63 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian  

Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden  

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Lampiran 4 Hasil Perhitungan Regresi   

 



 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good 

governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, 

karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di 

Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) 

dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001.17).  

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan 

pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. 

Sedangkan good governance menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu 

penyelenggaraan manajeman pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 

salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun 

administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka 

hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2010).  

Menurut Mardiasmo (2010), terdapat tiga aspek utama yang mendukung 

terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, 

pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang 

dilakukan  
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oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian 

(control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin 

bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki 

kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah 

telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pemerintah 

daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan di setiap 

Provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK 

merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta dipercaya untuk dapat 

mewujudkan good corporate dan good governance dengan tugas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank 

Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 

mengelola keuangan negara. BPK dalam melakukan aktifitasnya mengacu 

pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan 

Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari tiga nilai dasar kode etik yaitu 

independensi, integritas, dan profesionalisme.  
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Seorang pemeriksa (auditor) harus memiliki independensi dalam melakukan 

audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa 

ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Pernyataan standar umum 

kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang 

dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum 

kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab 

untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga 

pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan 

yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak 

manapun.  

Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis 

pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh 

pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar 

Pemeriksaan ini, adalah: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam beberapa pemeriksaan, standar 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan sudah sangat jelas. 

Misalnya, jika tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan opini terhadap 

suatu laporan keuangan, maka standar yang berlaku adalah Standar 

pemeriksaan keuangan.  
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Namun demikian, untuk beberapa pemeriksaan lainnya, mungkin terjadi 

tumpang-tindih tujuan pemeriksaan. Misalnya, jika tujuan pemeriksaan adalah 

untuk menentukan keandalan ukuran-ukuran kinerja, maka pemeriksaan 

tersebut bisa dilakukan melalui pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu. Apabila terdapat pilihan diantara standar-standar yang 

berlaku, pemeriksa harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan 

pengetahuan pemeriksa, keahlian, dan pengalaman dalam menentukan standar 

yang akan diikuti. Pemeriksa harus mengikuti standar yang berlaku bagi suatu 

jenis pemeriksaan menurut SPKN (2007) yaitu Standar Pemeriksaan 

Keuangan, Standar Pemeriksaan Kinerja, atau Standar Pemeriksaan Dengan 

Tujuan Tertentu. 

1. Pemeriksaan keuangan 

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 

disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi 

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2. Pemeriksaan kinerja 

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 

pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, 

pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
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perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja 

dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, 

untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas 

atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan 

informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan 

memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab 

untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan 

pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup 

yang luas atau sempit dan menggunakan berbagai metodologi; berbagai 

tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja 

menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan 

simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan 

Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau 

prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang 

keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem 

pengendalian intern. 

BPK RI memiliki perwakilan di 34 Provinsi, salah satunya BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan 

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dalam 

hal ini pemeriksaan terhadap penggunaan uang negara pada Provinsi Lampung 
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dan 14 kabupaten/kota serta BUMD yang terdapat di Provinsi Lampung. 

Beban pemerikaan ini dilaksanakan oleh 57 orang pemeriksa dengan 

komposisi 42 orang pemeriksa pertama dan 15 orang pemeriksa muda. 

Terbatasnya jumlah pemeriksa tidak bisa dijadikan alasan rendahnya 

produktifitas hasil pemeriksaan. Kinerja pemeriksa BPK dapat dinilai dari 4 

(empat) aspek utama, yaitu: 

1. Kuantitas, yaitu jumlah keluaran atau output dari suatu kegiatan 

pemeriksaan. Output dari suatu kegiatan pemeriksaan berupa Laporan Hasil 

Pemeriksaan, Resume Pembahasan Tindak Lanjut dan Laporan Pemantauan 

Kerugian Daerah. 

2. Kualitas, yaitu mutu dari output pelaksanaan tugas pemeriksaan. Hasil dari 

pelaksanaan tugas pemeriksaan harus bebas dari kesalahan baik dari 

perhitungan matematis maupun redaksional serta didukung kertas kerja 

pemeriksaan dan bukti yang lengkap. 

3. Waktu, yaitu periode atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan atau output yang ditargetkan. Ketepatan 

waktu penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan menjadi ukuran kinerja pemeriksa. 

4. Biaya, yaitu anggaran untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 

menghasilkan output tertentu berdasarkan target yang sudah ditetapkan. 

Anggaran untuk biaya kegiatan pemeriksaan harus menghasilkan output 

sesuai target. 
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Pada Tahun 2014, jumlah LHP yang dihasilkan sebanyak 49 LHP dan 

diselesaikan secara tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan keuangan sebanyak 15 LHP; 

2. Pemeriksaan kinerja sebanyak 7 LHP; 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 27 LHP. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang 

pemeriksaan (audit) sering dihadapkan kuantitas sumber daya manusia apabila 

dibandingkan dengan wilayah kerja yang harus dilaksanakan yaitu 15 

kabupaten/ kota di Provinsi Lampung, dimana jumlah pemeriksa pada BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung hanya 56 orang pemeriksa. Rata-rata pemeriksa 

pertama menangani 5 kabupaten/kota dan pemeriksa muda menangani 6 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Guna mengoptimalkan kinerja BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung, apabila dilihat dari keterbatasan jumlah 

personil pemeriksa tersebut, maka perlu disiasati dengan meningkatkan iklim 

kerjasama yang harmonis di antara personil pemeriksa dan tanggung jawab 

personil pemeriksa, sehingga mampu mengoptimalkan pencapaian kinerja 

organisasi itu sendiri. 

Menurut Richard (2005), kedisiplinan dan kerjasama sebagai bentuk 

lingkungan kerja nonfisik atau psikologis dalam suatu organisasi akan mampu 

memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja pegawai. Hal ini 

menunjukkan jika dengan kerjasama yang baik maka akan meningkatkan 
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kinerja pegawai, begitu juga sebaliknya, dengan kerjasama yang kurang baik 

akan menurunkan kinerja pegawai.  

Cakupan wilayah kerja yang luas serta tidak didukung oleh kuantitas sumber 

daya pemeriksa, maka iklim kerjasama yang harmonis di antara tim atau 

pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menjadi syarat utama 

dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Dari hasil observasi yang 

penulis lakukan, terlihat bahwa iklim kerjasama yang tercipta di antara 

pemeriksa kurang kurang harmonis dan kondisi tim yang kurang ideal karena 

masih rendahnya koordinasi yang tercipta dalam sebuah tim kerja. Fenomena 

lain adalah rasa tidak saling percaya yang tergambar pada saat seorang 

pegawai yang menaruh curiga terhadap pegawai yang berpartisipasi dalam 

memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pekerjaan apabila 

mengalami kesulitan dan kendala. Beberapa pegawai beranggapan bahwa 

“tidak semua rekan kerja tulus memberikan saran dan suka rela membantu 

ketika ada kesulitan tanpa mengharapkan suatu timbal balik” sehingga 

beberapa pegawai enggan untuk memberikan pendapat, ide-ide dan saran 

karena takut dianggap membangun reputasi untuk kepentingannya sendiri. Hal 

ini juga menggambarkan kurangnya rasa saling menghormati dan memberikan 

pengakuan terhadap partisipasi rekan kerja. 

Selain faktor iklim kerjasama di atas, maka pemeriksa secara profesional 

bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk 

memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab 
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profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan 

kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan 

independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan 

publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan 

profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itulah 

Standar Pemeriksaan ini memuat konsep akuntabilitas yang merupakan 

landasan dalam pelayanan kepentingan publik. 

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus 

melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat 

integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan 

fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada 

entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam 

melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan 

kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh 

selama melaksanakan  pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan 

informasi tersebut di luar pelaksanaan pemeriksaan kecuali ditentukan lain. 

Pada saat ini, instansi vertikal maupun pemerintah daerah sudah menerapkan 

sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam menilai kinerja pegawai negeri 

sipil. Melalui metode ini, Penilaian Prestasi Kerja PNS secara sistemik 

menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan 
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penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Bobot nilai unsur SKP 

60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja sebesar 40% (empat puluh 

persen). 

SKP wajib disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS 

yang bersangkutan, ditetapkan setiap tahun pada Bulan Januari sebagai 

kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan 

prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Adapun unsur 

yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang 

berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, dan 

perilaku kerja atau tingkah laku, sikap/tindakan yang dilakukan PNS. 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP 

berdasarkan rencana kerja tahunan untuk dapat menggukur prestasi kerja 

pegawai yang sudah diberlaku awal Januari 2014 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Iklim Kerjasama, 

Tanggung jawab dan Sasaran Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa BPK                

RI Perwakilan Provinsi Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
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1. Apakah iklim kerjasama berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

2. Apakah tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

3. Apakah sasaran kerja berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

4. Apakah iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :  

1. Menganalisis pengaruh iklim kerjasama terhadap kinerja pemeriksa BPK 

RI Perwakilan Provinsi Lampung.  

2. Menganalisis pengaruh tanggungj awab terhadap kinerja pemeriksa BPK 

RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

3. Menganalisis pengaruh sasaran kerja terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. 

4. Menganalisis pengaruh iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja pemeriksa BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung. 



  

 

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan 

wawasan terutama penerapan teori yang diperoleh selama studi dalam 

bidang sumber daya manusia. 

2. Bagi Akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi secara umum, 

khususnya pada bidang sumber daya manusia.  

3. Bagi pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan kinerjanya.  

2.2  Kerangka Pemikiran 

Menurut Tiffin dan Me. Cormick (dalam Munandar, 2001:40) ada dua variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:  

1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat 

dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta faktor 

individual lainnya.   
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2. Variabel situasional:  

a. Faktor  fisik  dan  pekerjaan,  terdiri  dari;  metode  kerja,  kondisi  dan 

desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik  

(penyinaran, temperatur, dan fentilasi)  

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, 

sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan 

lingkungan sosial 

Iklim kerjasama secara umum adalah sebuah sistem pekerjaan yang kerjakan 

oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan 

bersama. Iklim kerjasama dalam penelitian ini mengutip pendapat West (2002) 

mengemukakan beberapa dimensi, yaitu 

1) Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan bagian psikologis yang terdiri dari keadaan pasrah 

untuk menerima kekurangan berdasarkan harapan positif dari niat atau 

perilaku orang lain. 

2) Kekompakkan 

Kekompakan adalah adalah bekerja sama secara teratur dan rapi, bersatu 

padu dalam menghadapi suatu pekerjaan yang biasanya ditandai adanya 

saling ketergantungan. 

Menurut West (2002), “Ada 5 (lima) hal yang bisa menjadi bahan latihan  

kekompakan dalam sebuah tim, yaitu: 
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1) Komunikasi, meliputi kelancaran komunikasi, tepat dan akurat 

menyampaikan informasi, dan saling terbuka. 

2) Respek satu sama lain, meliputi memahami kebutuhan dan mendengarkan 

pendapat pihak lain, memberikan feedback konstruktif, serta member 

apresiasi. 

3) Kesiapan menerima tantangan, juga kegigihan dan ketekunan dalam 

bekerja. 

4) Kerja sama, meliputi kemampuan memahami pentingnya komitmen, 

kepercayaan, penyelesaian masalah bersama, kejelasan tujuan, memberi 

dukungan dan motivasi, serta mengakui kesuksesan. 

5) Kepemimpinan, baik memimpin orang lain, tim, maupun memimpin diri 

sendiri. 

Menurut Hasibuan (2006), tanggung jawab (responsibility) adalah keharusan 

untuk melakukan semua kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

seseorang sebagai akibat dari wewenang ataupun hak yang diterima dan dimiliki 

oleh orang tersebut. 

Tanggung jawab seorang pemeriksa dalam melaksanakan tugas, menurut 

Paragraph 27 SPKN (2007) antara lain meliputi : 

a. Independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap 

pemeriksaan 

b. Pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan  
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c. Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi 

profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang 

memadai   

d. Peer-review  yang independen dilaksanakan secara periodik dan 

menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu 

organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang 

memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan. 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, 

yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai 

(Badan Kepegawaian Negara, 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan model penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Iklim Kerjasama (X1) 

Sasaran Kerja (X3) 

Kinerja (Y) 

H1 
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Tanggungjawab (X2) 
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2.3 Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Iklim Kerjasama Terhadap Kinerja  

Prilaku individu dalam organisasi menciptakan keadaan yang memberi 

pengaruh terhadap kelangsungan organisasi dengan sederet tujuan yang harus 

diwujudkan. Karena itu sangat penting untuk menyelaraskan dan 

mengkondusifkan  iklim kerjasama. Timpe dalam Anggre Dodi (2010) 

“mengemukakan iklim kerjasama adalah serangkaian sifat lingkungan kerja 

yang dapat diukur berdasarkan persepsi dari individu-individu yang hidup dan 

bekerja di dalam lingkungan tersebut, dan diperhatikan untuk mempengaruhi 

motivasi dan prilaku mereka”. 

Pentingnya iklim kerjasama Siagian (1984: 8) mengutarakan “Kerjasama yang 

serasi biasanya mempertinggi daya guna, hasil guna, dan tepat guna dari pada 

suatu organisasi. Kerjasama yang harmonis itu akan mendatangkan hasil yang 

lebih besar”. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan prestasi dan 

perkembangan organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahyar (2013), bahwa motivasi kerja 

berkontribusi terhadap kinerja perawat sebesar 17,8% dan iklim kerjasama 

petugas kesehatan berkontribusi terhadap kinerja perawat sebesar 16,8%,(3) 

motivasi kerja dan iklim kerjasama secara bersama-sama berkontribusi terhadap 

kinerja perawat sebesar 31,1%. Selanjutnya hasil analisis deskriptif 

mengungkap bahwa motivasi kerja dan iklim kerjasama petugas berada pada 

kategori baik (86,41% dan 84,66%), sedangkan kinerja perawat berada pada 
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kategori cukup dengan skor 72,91% dari skor ideal. Temuan di atas 

mengimplikasikan bahwa motivasi kerja dan iklim kerjasama petugas kesehatan 

adalah dua faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perawat, akan tetapi 

masih banyak faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kinerja perawat yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Kerjasama yang harmonis berkontribusi terhadap pencapaian tujuan secara 

efektif. Partisipasi pegawai dalam melakukan pekerjaan secara konvoi 

(bersama-sama) terlihat dengan mudah mampu menyelesaikan segala tugas dan 

tanggung jawabnya. Kerjasama yang serasi dan harmonis melambangkan 

kekuatan besar yang siap membawa organisasi pada tujuan yang diinginkan. 

Iklim kerjasama mencakup hal-hal yang berkitan dengan segala macam prilaku 

individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1  :  Iklim kerjasama berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

2.3.2 Pengaruh Tanggung jawab Terhadap Kinerja 

Menurut Nitisemito (2006: 169), “Tanggung jawab dalam bekerja adalah 

melakukan pekerjaan secara tuntas, tidak menunda-nunda waktu, sehingga 

pekerjaan lebih meningkat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

kedinasan dan hukum”.  
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Melalui tanggung jawab yang baik diharapkan pekerjaan akan cepat 

terselesaikan dan memperoleh hasil yang lebih baik, seperti bahwa produktivitas 

tidak hanya semata-mata tergantung kepada faktor moral, masih banyak faktor 

lain yang juga mempengaruhi produktivitas namun faktor moral tetap 

merupakan faktor mental yang cukup besar peranannya (Zainun, 2007: 88). 

Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi (2010), bahwa tanggung jawab 

pengaruhnya signifikan terhadap Kinerja Pegawai UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hal ini terbukti dari hasil uji-t yang 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari tanggung jawab terhadap 

kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab yang mendukung 

kinerja Pegawai UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. 

Pendapat di atas menekankan bahwa tanggung jawab menunjukkan tingkat 

penyelesaian kerja dan kualitas hasil pekerjaan yang mengarah pada terciptanya 

efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Usaha meningkatkan 

produktivitas kerja dalam mencapai tujuan diperlukan tanggung jawab yang 

tinggi seluruh personalia dalam suatu organisasi. Dengan adanya tanggung 

jawab yang timbul dalam diri pegawai terhadap tugas yang diembannya, maka 

penyelesaian tugas tersebut akan tepat pada waktunya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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H2 :  Tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

2.3.3 Pengaruh Sasaran Kerja Terhadap Kinerja  

Kurniasih (2013: 61-62) menjelaskan MBO sebagai proses partisipasi yang 

melibatkan bawahan dan para manajer dalam setiap tingkatan organisasi yang 

dirumuskan dalam bentuk misi atau sasaran yang dapat diukur di mana 

penggunaan ukuran ini sebagai pedoman bagi pengoperasian satuan kerja. MBO 

menekankan pada pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan yang efektif, 

yaitu dengan menetapkan prosedur pencapaian baik yang formal maupun 

nonformal. Langkah yang dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan yang 

akan dicapai dilanjutkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai  

selesai baru diadakan peninjauan kembali atas pekerjaan yang telah dilakukan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Boedianto (2012) diperoleh kesimpulan bahwa 

berdasarkan uji t test sasaran kinerja pegawai (X2) dengan angka 7,142 > t table 

0,004 maka hipotesis ketiga ini diterima. Dari perhitungan regresi dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Statistics 17.0 diperoleh nilai t hitung 

lebih besar daripada t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian 

menunjukkan variable sasaran kinerja pegawai (X2) memiliki nilai t hitung 

7,142 yang lebih besar dari nilai t tabel 0,004 sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa sasaran kinerja pegawai secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar terbukti atau 

dengan kata lain dapat diterima kebenarannya. 
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Penetapan sasaran dalam kontrak kinerja kepada pegawai merupakan sesuatu 

hal yang baru. Tujuan dari penetapan kontrak kinerja tersebut untuk 

memberikan pedoman kepada pegawai dalam melaksanakan tupoksinya, fokus 

melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya, meningkatkan kinerja, dan 

dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan penilaian kinerja pegawai 

serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan 

kepegawaian. Karena penerapan kontrak kinerja masih baru, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H3 :  Sasaran kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung 

2.3.4 Pengaruh Iklim Kerjasama, Tanggung jawab dan Sasaran Kerja 

Terhadap Kinerja 

Bertitik tolak dari uraian pengembangan hipotesis tersebut di atas, maka secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan secara empiris telah terbukti bahwa iklim 

kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

Atas dasar hal tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

H4 :  Iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung 
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2.4 Pengertian Iklim Kerjasama 

Barnard (2001) memberikan pengertian kerjasama, yaitu; Cooperation justifies 

it self, then as a means of overcoming the limitations restricting what individual 

can do. Oleh karena itu, kerjasama merupakan alat untuk mengatasi 

keterbatasan individu. Chung dan Megginson (2008) menyebutkan kerjasama 

merupakan perbuatan beberapa orang secara bersama-sama yang memberikan 

hasil, sedangkan hasil tersebut tidak akan terjadi apabila hanya dilakukan secara 

perorangan. Pareek (2003) memberikan pengertian bahwa kerjasama dapat 

didefinisikan dalam kaitan dengan seseorang yang bekerja dengan orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap dapat dibagi. 

Menurut Abdulsyani (2007), iklim kerjasama merupakan salah satu bentuk 

interaksi sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas 

masing-masing. Atau dengan kata lain, kerjasama berarti bekerja secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Iklim kerjasama adalah satu 

proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian 

tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama. 

Pengertian kerjasama dalam istilah administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh 

Nawawi (2005) kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan 
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kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada 

pencapaian tujuan. 

Iklim kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang kerjakan oleh dua orang 

atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama 

dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan 

kinerja dan prestasi kerja. Iklim kerjasama dalam tim kerja akan menjadi suatu 

daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang 

tergabung dalam kerja tim. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi 

kesadaran tanggung jawab tiap anggota. (psychologymania.com, 2013) 

Terdapat tiga jenis kerjasama (kooperasi) yang didasarkan perbedaan dalam 

organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu : 

a. Kerjasama primer 

Di sini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup 

berisi seluruh kehidupan daripada individu dan masing-masing saling 

mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh 

anggota dalam grup ini. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari 

dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya 

(Ahmadi, 2004). 

b. Kerjasama sekunder 

Apabila kerjasama primer karakteristik ada pada masyarakat primitif, maka 

kerjasama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerjasama 

sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir dan masing-masing individu 
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hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya untuk grup yang 

dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan 

mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam 

kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya 

(Narwoko, 2004). 

c. Kerjasama tersier 

Konflik yang laten menjadi dasar kerjasama tersier, sikap dari pihak-pihak 

yang kerjasama adalah murni oportunis. Organisasi mereka sangat longgar 

dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-

masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan 

buruh dengan pimpinan (Ahmadi, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, kerjasama antar pegawai dalam lingkungan 

organisasi merupakan sifat kerjasama sekunder yang dapat berupa : 

a. Bentuk usaha formal. Usaha formal adalah usaha yang diselenggarakan 

secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis. 

b. Bentuk usaha informal. Usaha informal adalah usaha yang diselenggarakan 

secara sengaja, akan tetapi tidak berencana dan sistematis. (Nawawi, 2005). 

Para pegawai perlu memahami iklim kerjasama yang timbul di dalam 

lingkungan kerjanya, sebab hal ini berpengaruh terhadap tindakan atau reaksi 

yang efektif dari para pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab mereka maupun terhadap sesamanya serta pada gilirannya akan 

mempengaruhi kepuasan dan penampilan kerja. Selanjutnya untuk mengetahui 
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profil iklim kerjasama kelompok suatu organisasi, West (2002) mengemukakan 

beberapa dimensi, yaitu : 

1) Kepercayaan 

West (2002) menyatakan bahwa “Kepercayaan (trust) adalah keyakinan 

bahwa seseorang sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan 

dilakukannya. Kepercayaan lahir dari sikap yang dimunculkannya ketika 

berinteraksi dengan orang lain, misalnya pemimpin dengan bawahan, 

bawahan dengan pemimpin atau antarkaryawan di sebuah perusahaan. 

Kepercayaan adalah bentuk perlakuan diri kita kepada orang lain secara 

tulus. Kepemimpinan akan sukses bila dilandasi adanya kepercayaan satu 

sama lain”.   

Selanjutnya Sopiah (2008) memberikan definisi bahwa “Kepercayaan 

adalah suatu harapan positif bahwa orang tidak akan bertindak secara 

oportunistik. Bila pengikut mempercayai pemimpinnya, mereka bersedia 

berkorban bagi tindakan pimpinan, demikian pula sebaliknya pemimpin 

harus memberikan kepercayaan atas kemampuan pengikutnya”.  

Kerjasama tim yang berkinerja tinggi dicirikan oleh kepercayaan (trust) 

timbal balik yang tinggi di antara anggota-anggotanya. Artinya para anggota 

meyakini akan integritas, karakter dan kemampuan setiap anggotanya. 

Kepercayaan sangat kuat di dalam sebuah perusahaan, orang-orang tidak 

akan berbuat terbaik jika mereka tidak percaya bahwa mereka akan 

diperlakukan secara adil, tak ada kronisme dan setiap orang memiliki 
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sasaran yang nyata. Satu-satunya cara yang diketahui untuk menciptakan 

kepercayaan semacam itu adalah dengan menyusun nilai-nilai dan kemudian 

melakukan apa yang telah dibicarakan. Artinya seseorang harus 

mengerjakan apa yang dikatakan akan dilakukan, secara konsisten, 

sepanjang waktu.   

West (2002) mengindikasikan indikator-indikator kepercayaan, yaitu:   

a. Kejujuran, yaitu dengan adanya kejujuran anggota tim akan 

menciptakan rasa saling percaya.  

b. Pemberian tugas, yaitu dengan pemberian tugas pada anggota tim berarti 

telah memberikan kepercayaan bahwa anggota tim mampu 

melaksanakannya. 

c. Integritas, yaitu setiap anggota dianggap memiliki integritas atau 

bersikap sebenarnya (truthfulness) dalam bekerja.   

2) Kekompakkan 

Dewi (2007) memberikan definisi bahwa kekompakan adalah bekerja sama 

secara teratur dan rapi, bersatu padu dalam menghadapi suatu pekerjaan 

yang biasanya ditandai adanya saling ketergantungan. Selanjutnya 

Mangkuprawira (2009) menyatakan bahwa “Kekompakan (cohesiveness) 

adalah tingkat solidaritas dan perasaan positif yang ada dalam diri seseorang 

terhadap kelompoknya”.     

Kekompakan kelompok bukanlah senjata rahasia dalam pencarian untuk 

peningkatan kinerja kelompok atau tim. Caranya agar berhasil adalah 

dengan menjaga agar ukuran kelompok-kelompok tugas tetap kecil, 
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menyakinkan standar-standar kinerja dan sasaran-sasaran harus jelas dan 

dapat diterima, mencapai beberapa keberhasilan awal dan mengikuti 

petunjuk-petunjuk praktis.  

Tim kerja yang dipilih sendiri dimana orang-orang mengangkat teman satu 

timnya sendiri dan cara-cara sosial selepas kerja dapat merangsang 

kekompakan sosio-emosional. Membantu perkembangan kekompakan 

sosio-emosional perlu diseimbangkan dengan kekompakan tim. Jika sosio-

emosional tidak disesuaikan dengan kekompakan tim, hal ini dapat 

mengganggu kinerja dan prestasi tim, yang pada akhirnya mengganggu 

prestasi-prestasi individu.    

Pada dunia usaha, penggunaan team work seringkali merupakan solusi 

terbaik untuk mencapai suatu kesuksesan. Team work yang solid akan 

memudahkan manajemen dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi. 

Namun demikian untuk membentuk sebuah tim yang solid dibutuhkan 

komitmen yang tinggi dari manajemen. Hal terpenting adalah bahwa team 

work harus dilihat sebagai suatu sumber daya yang harus dikembangkan dan 

dibina sama seperti sumber daya lain yang ada dalam perusahaan. Proses 

pembentukan, pemeliharaan dan pembinaan team work harus dilakukan atas 

dasar kesadaran penuh dari tim tersebut sehingga segala sesuatu berjalan 

secara normal sebagai suatu aktivitas sebuah team work, meskipun pada 

kondisi tertentu manajemen dapat melakukan intervensi (Mangkuprawira, 

2009).  
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Menurut Dewi (2007), bahwa dalam melihat sejauh mana hubungan 

kekompakan terhadap kerjasama tim, menetapkan indikator-indikator 

sebagai berikut :    

a. Saling ketergantungan tugas, yaitu saling ketergantungan pada tugas 

menciptakan kekompakan.  

b. Saling ketergantungan hasil, yaitu anggota tim merasa hasil yang dicapai 

bukanlah hasil secara individu, tetapi hasil kekompakan bersama dalam 

bekerja.  

c. Komitmen yang tinggi, yaitu anggota tim dianggap memiliki komitmen 

yang tinggi pada tujuan yang akan dicapai tim. 

2.5 Pengertian Tanggung Jawab 

Menurut Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat 

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik itu merupakan hak maupun 

kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. 

Purbacaraka (1993) berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir 

atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk 

menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut 

ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang 

dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada 

dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungan jawab, demikian pula 

dengan pelaksanaan kekuasaan. 
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Menurut Hasibuan (2006), tanggung jawab (responsibility) adalah keharusan 

untuk melakukan semua kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

seseorang sebagai akibat dari wewenang ataupun hak yang diterima dan dimiliki 

oleh orang tersebut. 

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007) adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab timbul karena 

telah diterima wewenang. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang 

berani menanggung semua resiko atas segala hal yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

Tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku atau perbuatannya yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 

perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sudah bersifat 

kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap 

manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila tidak mau bertanggung 

jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung 

jawab pemeriksa menurut SPKN (2007) yaitu dalam Paragraph 22-27, dengan 

rincian sebagai berikut :  

Paragraph 22  : Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, 

pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab 

profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. 

Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan 

tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka 
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kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil 

pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan 

tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus 

berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh  

selama  melaksanakan  pemeriksaan.  Pemeriksa  tidak  boleh 

menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan 

pemeriksaan kecuali ditentukan lain.  

Paragraph 23  : Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di 

atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah 

kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat 

menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. 

Integritas mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan 

jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan 

etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa 

memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan 

independensi.  

Paragraph 24  : Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan 

(conflict of interest) dalam menjalankan tanggung jawab 

profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk 

mempertahankan independensi dalam sikap mental 

(independent in fact) dan independensi dalam penampilan 

perilaku (independent in appearance) pada saat melaksanakan 
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pemeriksaan. Bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang 

tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari 

benturan kepentingan. Bersikap independen berarti 

menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap 

mental dan penampilan obyektif pemeriksa dalam 

melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan 

obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian 

secara terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan 

entitas yang diperiksa.  

Paragraph 25  : Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan 

pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan 

metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan 

dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan 

hasilnya. Pemeriksa harus mempertahankan integritas dan 

obyektivitas pada saat melaksanakan pemeriksaan untuk 

mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan 

publik. Dalam melaporkan hasil pemeriksaannya, pemeriksa 

bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang 

material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak 

diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para 

pengguna laporan hasil pemeriksaan, kesalahan dalam 

penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak  
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patut atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Paragraph 26  : Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen 

dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk 

memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar 

Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan 

berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan. 

Dalam rangka membantu pihak manajemen dan para 

pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya memahami 

tujuan, jangka waktu dan data yang diperlukan dalam 

pemeriksaan, pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi 

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan pemeriksaan tersebut kepada pihak-pihak yang 

terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan.  

Paragraph 27  : Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk 

meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas 

dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan,                      (2) 

pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan 

pelaporan hasil pemeriksaan, (3) pemeriksaan dilakukan oleh 

personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara 

kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang 

memadai,  dan (4) peer-review yang independen dilaksanakan 
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secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah 

sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut 

dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai 

dengan Standar Pemeriksaan. 

2.6 Sasaran Kerja Pegawai 

Menurut Utomo (2013), sasaran kerja adalah perumusan sesuatu yang harus 

dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam bekerja. Atasan yang baik akan selalu 

menekankan pentingnya sasaran kerja kepada para karyawannya. Dengan 

sasaran kerja yang benar dan jelas ada beberapa keuntungan yang didapatkan, 

antara lain : 

a. Pertama adalah dari segi efektivitas dan efisiensi kerja yang lebih baik, 

karena dengan sasaran kerja yang jelas, karyawan dapat mengetahui hasil 

apa yang diharapkan dari pekerjaannya, seberapa jauh karyawan tersebut 

dapat menggunakan sumber daya perusahaan (anggaran, material, 

peralatan). 

b. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas karyawan, karena dengan adanya 

sasaran kerja, atasan dapat mengendalikan kerja para karyawannya lebih 

terarah. 

c. Ketiga adalah  terciptanya disiplin kerja yang baik, sasaran kerja akan 

menentukan jangka waktu pekerjaan tersebut harus selesai dan kegiatan apa 

saja yang harus dilakukan. Dari segi karyawan, sasaran kerja yang jelas 

diharapkan akan memperkuat motivasi kerja mereka. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP 

berdasarkan rencana kerja tahunan untuk dapat menggukur prestasi kerja 

pegawai yang sudah diberlaku awal Januari 2014.  

Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa setiap pegawai diharuskan 

membuat kontrak kinerja yang berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama 

(IKU), dan target yang menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. 

Dengan adanya kontrak kinerja, diharapkan setiap pegawai akan fokus terhadap 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Konsep Management By Objective 

(MBO) dan Goal Setting Theory memberikan gambaran yang jelas mengenai 

pentingnya penetapan tujuan terhadap kinerja individu dalam organisasi. 

Kurniasih (2013) menjelaskan MBO sebagai proses partisipasi yang melibatkan 

bawahan dan para manajer dalam setiap tingkatan organisasi yang dirumuskan 

dalam bentuk misi atau sasaran yang dapat diukur di mana penggunaan ukuran 

ini sebagai pedoman bagi pengoperasian satuan kerja. MBO menekankan pada 

pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan yang efektif, yaitu dengan 

menetapkan prosedur pencapaian baik yang formal maupun nonformal. 

Langkah yang dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai 

dilanjutkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai selesai baru 

diadakan peninjauan kembali atas pekerjaan yang telah dilakukan.   

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, 
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yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai 

(Badan Kepegawaian Negara, 2011). 

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan rincian 

tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan 

dalam struktur dan tata kerja organisasi. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun 

dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas 

Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan 

dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan 

harus selesai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan, target 

sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek 

kuantitas/Output, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya. 

Unsur-unsur Sasaran Kerja Pegawai di dalam Modul Pedoman Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Badan Kepegawaian Negara, 2011) antara lain 

terdiri dari : 

1. Kegiatan Tugas Jabatan 

Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada 

rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang jabatan, yang secara umum 

telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Kegiatan Tugas 

Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan 

organisasi, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan 
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dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada 

hasil (end result) secara nyata dan terukur. Dalam menentukan bidang 

kegiatan tugas pokok yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Tingkat Eselon I  

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada 

rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) tahunan organisasi 

(SKO), dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya, menjadi SKU 

eselon I yang dioperasionalkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

pejabat eselon I, sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi. 

b. Tingkat Eselon II 

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada 

rencana kerja tahunan unit tingkat eselon I (SKU) dijabarkan sesuai 

dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon II yang 

dioperasionalkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat eselon 

II, dalam rangka mencapai SKU eselon I. 

c. Tingkat Eselon III 

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada 

rencana kerja tahunan unit tingkat eselon II (SKU) dijabarkan sesuai 

dengan uraian 

tugas jabatannya menjadi SKU eselon III yang dioperasionalkan 

menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat eselon III, dalam rangka 

mencapai SKU eselon II. 
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d. Tingkat Eselon IV 

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada 

rencana kerja tahunan unit tingkat eselon III (SKU) dijabarkan sesuai 

dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon IV yang 

dioperasionalkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat eselon 

IV, dalam rangka mencapai SKU eselon III. 

e. Eselon V    

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat struktural eselon IV dijabarkan 

sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya 

menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat struktural eselon V. 

f. Jabatan Fungsional Umum 

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat fungsional umum, 

kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) pejabat struktural eselon IV atau eselon V 

dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian 

tugasnya sebagai kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat 

fungsional umum. 

g. Jabatan Fungsional Tertentu  

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat fungsional tertentu, 

kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

jabatan fungsional tertentu. 
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2. Angka Kredit 

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi 

nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka 

pembinaan karier dan jabatannya. Setiap PNS yang mempunyai jabatan 

fungsional tertentu diharuskan untuk mengisi angka kredit setiap tahun 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. Target 

Setiap pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan harus ditetapkan target yang 

akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran penilaian prestasi kerja. 

Target merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap PNS 

dalam kurun waktu tertentu. Target bukan merupakan standar prestasi kerja 

yang ideal, bukan merupakan ukuran minimal atau maksimal, tetapi 

merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis tetapi penuh 

tantangan. Oleh karena itu dalam menetapkan target prestasi kerja harus 

mempertimbangkan 4 (empat ) aspek yaitu : 

a. Aspek Kuantitas (target output) 

Dalam menentukan target kuantitas/output (TO) dapat berupa dokumen, 

konsep, naskah, surat keputusan, laporan, kegiatan dan sebagainya. 

b. Aspek Kualitas (target kualitas) 

Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu 

hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 

dengan sebutan Sangat Baik, misalnya target kualitas harus 100. 

c. Aspek Waktu (target waktu) 
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Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya 

satu bulan, triwulan, caturwulan, semester, 1 (satu) tahun dan lain-lain. 

d. Aspek Biaya (Target Biaya) 

Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan berapa 

biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 

(satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain. 

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil diukur dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, 

waktu dan dapat disertai biaya sebagai berikut : 

a. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kuantitas dilakukan dengan 

membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) 

dikalikan 100. Hasil dari perhitungan ini dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan 

tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah 

realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat 

prestasi kerja yang semakin buruk.  

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan 

membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target Kualitas 

(TK) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, 

menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya 
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semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan 

menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.  

Penilaian capaian SKP dari aspek waktu dihitung dari nilai tertimbang (NT 

= 1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu 

(RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini 

dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari 

target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang 

semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target 

waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%), 

menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik.  

b. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang 

(NT = 1,76) dikalikan dengan target biaya (TB) dikurangi realisasi biaya 

(RB) dibagi target biaya (TB) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini 

dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari 

target biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang 

semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari target 

biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai dengan 24%), 

menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik.  

2.7 Kinerja  

2.7.1 Pengertian Kinerja  

Mathis dan Jackson (2002) berpendapat bahwa kinerja pegawai adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi, 
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yang antara lain termasuk: kuantitas output, kualitas output, jangka waktu 

output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Ditambahkan oleh Foster 

dan Seeker (2001), bahwa kinerja seorang pegawai dipengaruhi oleh 

pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kepercayaan diri. 

Menurut Suprihanto (2004), kinerja adalah kemampuan kerja seorang pegawai 

yang dapat dibuktikan dari hasil kerja sehari-hari yang dapat memberikan nilai 

lebih bagi kemajuan unit kerja atau organisasinya. Setiap pegawai diharapkan 

memiliki kinerja (prestasi kerja) yang memuaskan, sehingga sinergi dari 

prestasi-prestasi pegawai akan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

eksistensi organisasi di tengah-tengah masyarakat. Adapun manajemen kinerja 

pada dasarnya berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai 

dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan 

dan mengendalikan prestasi karyawan (Ruky, 2004).  

Dapat dikatakan bahwa manajemen kinerja merupakan upaya yang dilakukan 

oleh pimpinan organisasi untuk membina paradigma baru atau mengembangkan 

kinerja pegawai. Sebagai bagian dari manajemen, maka dengan pembinaan 

kinerja pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pimpinan pegawai 

untuk membina/mengembangkan kinerja pegawainya. Program ini 

mencantumkan kata management, maka seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

sebuah proses manajemen harus terjadi dimulai dengan menetapkan tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap pembuatan rencana, 

pengorganisasian, penggerakan/pengarahan dan akhirnya evaluasi atas hasilnya. 
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Secara teknis, program ini memang harus dimulai dengan menetapkan tujuan 

dan sasaran yaitu kinerja dalam bentuk apa dan yang seperti bagaimana yang 

ingin dicapai.  

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam As'ad, 

1991) sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan.  

Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah “succesfull  

role  achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya 

(As'ad, 1991:46-47). Dari batasan tersebut As'ad menyimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil  yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan Suprihanto (dalam Srimulyo, 

1999:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan pada 

dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan kemungkinan,  misalnya standar, target/sasaran atau 

kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

Menurut Vroom (dalam As'ad, 1991), tingkat sejauhmana keberhasilan 

seseorang  dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. 

Biasanya orang  yang level of performance-nya tinggi disebut sebagai orang 

yang produktif, dan  sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar 

dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformance rendah. Penilaian kinerja 

adalah salah satu tugas  penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau 

pimpinan. Walaupun demikian,  pelaksanaan kinerja yang obyektif bukanlah 

tugas yang sederhana, penilaian harus dihindarkan adanya “like dan lislike” dari 
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penilai, agar obyektifitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini penting, 

karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia 

dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka.  

Menurut Handoko (dalam Thoyib, 1998) ada enam metode penilaian kinerja 

karyawan:  

1. Rating Scale, evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan  kriteria  yang  dianggap  

penting bagi pelaksanaan kerja.  

2. Checklist, yang dimaksudkan dengan metode ini adalah untuk mengurangi 

beban  penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan kinerja karyawan. Penilai biasanya atasan langsung. 

Pemberian bobot sehingga dapat di skor. Metode ini bisa memberikan suatu 

gambaran prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-item 

yang memadai.  

3. Metode peristiwa kritis (critical incident method), penilaian yang 

berdasarkan  catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku 

karyawan sangat baik  atau jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

kerja. Catatan-catatan ini disebut  peristiwa kritis. Metode ini sangat 

berguna dalam memberikan umpan balik kepada karyawan, dan 

mengurangi kesalahan kesan terakhir.  

4. Metode peninjauan lapangan (field review method), seseorang ahli 

departemen  main lapangan dan membantu para penyelia dalam penilaian 

mereka. Spesialis  personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan 
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langsung tentang kinerja karyawan. Kemudian ahli itu mempersiapkan 

evaluasi atas dasar informasi tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyelia 

untuk di review, perubahan dan persetujuan dengan karyawan yang dinilai. 

Spesialis personalia bisa mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian 

apapun yang digunakan perusahaan.  

5. Tes dan observasi prestasi kerja, bila jumlah pekerja terbatas, penilaian 

prestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan ketrampilan. Tes 

mungkin tertulis atau peragaan ketrampilan. Agar berguna tes harus reliable 

dan valid. Metode evaluasi kelompok ada tiga: ranking, grading, point 

allocation method. Method ranking, penilai membandingkan satu dengan  

karyawan lain siapa yang paling baik dan menempatkan setiap karyawan 

dalam urutan terbaik sampai terjelek. Kelemahan metode ini adalah 

kesulitan untuk menentukan faktor-faktor pembanding, subyek kesalahan 

kesan terakhir dan halo effect, kebaikannya menyangkut kemudahan 

administrasi dan penjelasannya. Grading, metode penilaian ini memisah-

misahkan atau menyortir para karyawan dalam berbagai klasifikasi yang 

berbeda, biasanya suatu proposi tertentu harus diletakkan pada setiap 

kategori. Point location, merupakan bentuk lain dari grading penilai 

diberikan sejumlah nilai total dialokasikan diantara para karyawan dalam 

kelompok. Para karyawan diberi nilai lebih besar dan pada para karyawan 

dengan kinerja lebih jelek. Kebaikan dari rnetode ini, penilai dapat 

mengevaluasi perbedaan relatif di antara para karyawan, meskipun 
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kelemahan-kelemahan efek halo (halo effect) dan bias kesan terakhir masih 

ada.  

Menurut beberapa literatur Manajemen Sumber Daya Manusia diketahui bahwa 

penilaian kinerja dengan berbagai variasi sebutan, seperti performance 

appraisal, personnel assessment employee evaluation, merit rating, efficiency 

rating atau service rating (Mangkunegara, 2004), pada prinsipnya, merupakan 

cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang 

dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah 

menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang 

diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya (Sulistiyani dan Rosidah, 2003). Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Chung dan Meggison (2008) yang mengartikan penilaian kinerja sebagai a way 

of measuring the contributions of individuals to their organization.  

Menurut Mathis dan Jackson (2002), penilaian kinerja adalah proses evaluasi 

seberapa baik pegawai mengerjakan pekerjaan ketika dibandingkan dengan para 

pegawai, sedangkan standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang 

diharapkan dan merupakan bahan perbandingan atau tujuan atau target 

bergantung dari pendekatan yang diambil. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan 

pimpinan organisasi secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan 

kepada seorang pegawai. Sistem penilaian prestasi kerja adalah suatu 
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pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai yang mencakup 

berbagai aspek (Siagian, 2006), antara lain : 

a. Manusia (objek yang dinilai), di samping memiliki kemampuan tertentu, 

juga tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. 

b. Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolak ukur tertentu yang 

realistik, berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang 

ditetapkan dan diterapkan secara objektif. 

c. Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan tiga 

maksud, yaitu : 

1) Dalam hal penilaian tersebut positif, menjadi dorongan kuat bagi 

pegawai yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi di masa yang 

akan datang, sehingga kesempatan meniti karir lebih terbuka baginya. 

2) Dalam hal penilaian tersebut negatif, pegawai yang bersangkutan 

mengetahui kelemahannya dan dengan demikian dapat mengambil 

berbagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 

3) Jika seorang merasa mendapat penilaian yang tidak objektif, kepada 

pegawai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatannya sehingga pada akhirnya dapat memahami dan menerima 

hasil penerimaan yang diperolehnya. 

d. Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala terdokumentasikan dengan 

rapi dalam arsip kepegawaian, sehingga tidak ada informasi yang hilang, 

baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai. 
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e. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut 

dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil mengenai mutasi 

pegawai, baik dalam arti promosi, alih tugas, alih wilayah, maupun dalam 

pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. 

Dalam penelitian ini, variabel kinerja pemeriksa diadopsi dari pendapat 

Suprihanto (2004), bahwa aspek-aspek penilaian kinerja yang dapat diterapkan 

adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan. 

2.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara 

satu  karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di bawah pengawasannya. 

Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang  sama namun 

produktifitas  mereka tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini 

disebabkan oleh dua faktor (As'ad, 1991), yaitu : faktor individu dan situasi 

kerja.  

Menurut  Gibson,  et  al  (dalam  Srimulyo,  1999),  ada  tiga  perangkat variabel 

yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu:  

1. Variabel individual, terdiri dari:  

a. Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik  

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian  

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin.  

2. Variabel organisasional, terdiri dari:  

a. Sumber Daya  
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b. Kepemimpinan  

c. Imbalan  

d. Struktur  

e. Desain pekerjaan.   

3. Variabel psikologis, terdiri dari:  

a. Persepsi  

b. Sikap  

c. Kepribadian  

d. Belajar  

e. Motivasi.  

Menurut Tiffin dan Me. Cormick (dalam Munandar, 2001) ada dua variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:  

1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat 

dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta faktor 

individual lainnya.   

2. Variabel situasional:  

a. Faktor  fisik  dan  pekerjaan,  terdiri  dari;  metode  kerja,  kondisi  dan 

desain  perlengkapan  kerja,  penataan  ruang  dan  lingkungan  fisik  

(penyinaran, temperatur, dan fentilasi)  

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, 

sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan 

lingkungan sosial. 
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2.8  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu di bidang manajemen SDM, pada dasarnya dapat 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang bersifat 

pengembangan atau pengujian ulang terhadap hasil yang telah diperoleh. Hal 

tersebut bertujuan apakah penelitian masih mempunyai hasil yang sama setelah 

diuji pada waktu yang berbeda atau mempunyai hasil yang berbeda sama sekali. 

Hasil penelitian yang terdahulu dapat dipakai sebagai acuan untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya meskipun terdapat perbedaan pada obyek 

atau variabel yang diteliti dan tempat yang diteliti. Penelitian terdahulu tersebut, 

dapat dipakai sebagai gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan 

penelitian. Hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai disajikan dalam Tabel 2, sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Variabel 

Yang 
Diteliti 

Metode 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

Novrianti 
Achyar 
(2003) 

Kontribusi motivasi 
kerja dan iklim 
kerjasama  
 

Korelasi 
dan Regresi 

Motivasi kerja dan iklim 
kerjasama memiliki 
pengaruh terhadap kinerja 
perawat 

Eddy 
Poernomo 
(2006) 

Pengaruh kreativitas 
dan kerjasama tim 
terhadap kinerja  
manajer 
 

Korelasi 
dan Regresi 

Kreativitas dan kerjasama 
tim berpengaruh positif  
terhadap kinerja pegawai  
 

Sulistyowati 
(2014) 

Pengaruh tanggung 
jawab dan kerjasama 
terhadap kinerja 
pegawai  
 

Korelasi 
dan Regresi 

Tanggung jawab dan 
kerjasama berpengaruh 
positif  
terhadap kinerja pegawai  
 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel dan Operasional Variabel  

3.1.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:32) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian 

yang mempelajari kausal sesuatu treatment, maka terdapat variabel penyebab 

(X) atau variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (Y) atau 

variabel, tergantung (dependent variable).  Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1. Variabel bebas : 

a. Iklim kerjasama (X1). 

b. Tanggung jawab (X2). 

c. Sasaran kerja (X3) 

2. Variabel terikat : Kinerja pemeriksa (Y). 

3.1.2 Definisi Operasional Variabel  

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian sehingga tujuan arahnya tidak menyimpang. Guna 
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mempermudah batasan penelitian penulis menyederhanakan pemikirannya 

dalam tiga konsep sebagai berikut: 

1. Kerjasama adalah perbuatan beberapa orang secara bersama-sama yang 

memberikan hasil, sedangkan hasil tersebut tidak akan terjadi apabila 

hanya dilakukan secara perorangan, diukur menggunakan kuisioner yang 

terdiri dari aspek : 

a. Kejujuran 

b. Kepercayaan  

c. Kekompakkan 

d. Suasana kerja 

e. Kenyamanan  

2. Tanggung jawab adalah tindakan dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban disadarkan atas pertimbangan profesional (profesional 

judgment) secara tepat, diukur menggunakan kuisioner yang terdiri dari 

aspek :  

a. Independensi dan obyektivitas 

b. Pertimbangan profesional 

c. Tugas yang dibebankan 

3. Sasaran kerja adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai 

dengan atasan pegawai, diukur menggunakan kuisioner yang mencakup 

aspek : 

a. Rencana kualitas kerja 
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b. Rencana kuantitas Kerja 

c. Rencana angka kredit 

d. Rencana Waktu 

e. Rencana Biaya 

4. Kinerja adalah kemampuan kerja seorang yang dapat dibuktikan dari 

kinerja sehari-hari yang dapat memberikan nilai lebih bagi kemajuan unit 

kerja atau organisasinya, diukur menggunakan kuisioner yang mencakup 

aspek : 

a. Realisasi kuantitas 

b. Realisasi kualitas 

c. Realisasi Kehadiran 

d. Realisasi waktu 

e. Realiasasi Biaya 

Bertitik tolak dari definisi konsep di atas, maka dapat digunakan untuk 

mempermudah pembuatan kuisioner, sehingga tetap konsisten untuk 

memperoleh data. Definisi operasional variabel disajikan dalam tabel berikut 

ini. 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

Iklim 
kerjasama 
(X1) 

Salah satu bentuk interaksi 
sosial, dimana di dalamnya 
terdapat aktivitas tertentu 
untuk mencapai tujuan 
bersama dengan saling 
membantu dan saling 
memahami aktivitas 
masing-masing 
(Abdulsyani, 2007) 

a. Kejujuran 
b. Kepercayaan 
c. Kekompakkan 
d. Suasana kerja 
e. Kenyamanan 

 
 

Likert 
 

Tanggung 
jawab (X2) 

Keharusan untuk melakukan 
semua kewajiban dan tugas-
tugas yang dibebankan 
kepada seseorang sebagai 
akibat dari wewenang 
ataupun hak yang diterima 
dan dimiliki oleh orang 
tersebut (Hasibuan, 2007) 

a. Independensi 
b. Obyektifitas 
c. Profesional 

 
 

Likert 
 

Sasaran 
kerja (X3) 

Rencana kerja dan target 
yang akan dicapai oleh 
seorang pegawai, yang 
disusun dan disepakati 
bersama antara pegawai 
dengan atasan pegawai 
(Badan Kepegawaian 
Negara, 2011) 

a. Rencana 
kuantitas kerja 

b. Rencana 
kualitas kerja 

c. Rencana angka 
kredit 

d. Rencana Waktu 
e. Rencana Biaya 

Likert 
 

Kinerja 
(Y) 

Kemampuan kerja seorang 
pegawai yang dapat 
dibuktikan dari hasil kerja 
sehari-hari yang dapat 
memberikan nilai lebih bagi 
kemajuan unit kerja atau 
organisasinya (Suprihanto, 
2004) 

a. Realisasi 
kualitas kerja 

b. Realisasi 
kuantitas kerja 

c. Realisasi 
kehadiran  

d. Realisasi 
Waktu 

e. Realiasi Biaya 

 
Likert 
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3.2 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2008:72), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa BPK 

RI Perwakilan Provinsi Lampung yang berjumlah 56 orang. Tim pemeriksa 

terdiri dari 3 anggota tim kerja dengan jumlah kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung sebanyak 15, maka jumlah pemeriksa yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini yaitu 15 x 3 = 45 orang pemeriksa. 

Sugiyono (2008:73) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2002 : 12) “apabila objek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya 

jika jumlah objek lebih besar dari 100 maka dapat antara 10-15% atau 20-

25%”. 

Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen, maka sampel ditarik secara 

proporsional dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel atau 

penelitian sensus berjumlah 45 orang pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi 

Lampung. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui : 

a. Studi Pustaka 

 Studi pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku/literatur 

atau karya ilmiah lainnya dan sumber data lain yang mempunyai hubungan 

dengan penulisan penelitian ini.  Data yang digunakan dalam studi pustaka  

ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan pihak lain.  

b. Penelitian Lapangan 

 Penelitian lapangan dipergunakan untuk mendapatkan data primer 

langsung dari objek penelitian. Data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber data. Metode penelitian lapangan langsung yang 

digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

1) Observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Observasi langsung dilakukan pada BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. 

2) Menyebarkan kuesioner atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tertulis dari responden. Responden yang terpilih 

merupakan Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

1. Pengujian Validitas 

Menurut Ghozali (2005), uji validitas adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner. 

Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r 

hitung lebih besar atau sama dengan r tabel. Untuk menentukan nilai r hitung, 

dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai Coorrected 

Item Total Correlation.  

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner valid. 

2) Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid. 

Uji validitas data dalam penelitian ini dengan bantuan program SPSS yang 

dinyatakan dengan nilai Corrected-Item Total Correlation. Kategori 

pengujian, apabila rhitung > rtabel, maka item soal tersebut dinyatakan valid, 

demikian pula sebaliknya. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 

hasil sebagaimana terlihat dalam Lampiran 3, maka dapat dibuat dalam 

Tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Iklim Kerjasama (X1) 

Item 
Pernyataan  rhitung rtabel Kondisi  Simpulan  

x1_1 0,512 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x1_2 0,432 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x1_3 0,387 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x1_4 0,625 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x1_5 0,464 0,294 rhitung > rtabel Valid 

Sumber : Data Diolah, 2015. 

Penentuan suatu pertanyaan layak atau tidak digunakan maka batas 

minimal nilai rtabel pada n = 45 yaitu sebesar 0,294, jadi pertanyaan yang 

mendapat nilai rhitung di atas 0,294 diangap valid. Berdasarkan tabel di atas 

untuk variabel iklim kerjasama (X1) dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 

adalah valid karena nilai rhitung > rtabel (0,294). 

Tabel 3.3  Hasil Uji Validitas Instrumen Tanggung Jawab (X2) 

Item 
Pernyataan  rhitung rtabel Kondisi  Simpulan  

x2_1 0,566 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x2_2 0,536 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x2_3 0,525 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x2_4 0,615 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x2_5 0,619 0,294 rhitung > rtabel Valid 

Sumber : Data Diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel tanggung jawab (X2) dari 

pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 adalah valid karena rhitung > rtabel (0,294). 

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Sasaran Kerja (X3) 

Item 
Pernyataan  rhitung rtabel Kondisi  Simpulan  

x3_1 0,712 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x3_2 0,722 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x3_3 0,712 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x3_4 0,722 0,294 rhitung > rtabel Valid 
x3_5 0,529 0,294 rhitung > rtabel Valid 
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Sumber : Data Diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel sasaran kerja (X3) dari pertanyaan 

1 sampai pertanyaan 5 adalah valid karena nilai rhitung > rtabel (0,294). 

Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja Pemeriksa (Y) 

Item 
Pernyataan  rhitung rtabel Kondisi  Simpulan  

y_1 0,599 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_2 0,546 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_3 0,719 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_4 0,690 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_5 0,691 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_6 0,504 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_7 0,346 0,294 rhitung > rtabel Valid 
y_8 0,736 0,294 rhitung > rtabel Valid 

Sumber : Data Diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel kinerja pemeriksa (Y) dari 

pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8 adalah valid karena nilai rhitung > rtabel 

(0,294). 

2. Pengujian Reliabilitas  

Reliabilitas menurut Ghozali (2005) adalah alat ukur untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara 

menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan 

rumus Cronbach Alpha Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur 

(kuesioner). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila 

dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan 

data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus Cronbach 

Alpha dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan 

komputer program SPSS.   
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Dari hasil pengolahan data melalui program SPSS diperoleh nilai koefisien 

r11 seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel  Koefisien Alfa Simpulan  
Iklim Kerjasama (X1) 0,706 Reliabel  
Tanggung Jawab (X2) 0,791 Reliabel 

Sasaran Kerja 0,861 Reliabel 
Kinerja Pemeriksa (Y) 0,851 Reliabel 

Sumber : Data Diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan nilai r11 lebih besar 

dari 0,6, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kuisioner dalam 

penelitian ini reliabel, yang mengandung arti bahwa kuisioner tersebut 

akan selalu menghasilkan data yang sama dalam waktu yang berbeda, 

walaupun responden juga berbeda. Atau dengan kata lain, kuisioner 

tersebut dapat diandalkan dan dipercaya untuk mengumpulkan data. 

3.4.2 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu analisis yang menyajikan gambaran lengkap mengenai 

latar sosial atau hubungan antar fenomena yang diuji, menghasilkan gambaran 

akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses 

atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau 

numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan 

seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subyek penelitian. 

3.4.3 Analisis Kuantitatif 

1. Analisis regresi linier berganda 
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Analisis ini digunakan untuk meramalkan besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi kinerja pemeriksa bila 

variabel bebas kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja berubah. 

Model matematisnya adalah sebagai berikut: 

Y  =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + et  

Keterangan : 

Y =   Kinerja pemeriksa. 

a =   Konstanta sisipan. 

b1…bk =   Koefisien regresi yang dihubungkan dengan variabel bebas. 

X1        =   Iklim kerjasama. 

X2 =   Tanggung jawab. 

X3 = Sasaran kerja 

et = Error term. 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi konstanta dari setiap variabel 

independen.  Dengan rumus sebagai  berikut (Sugiyono, 2003) : 

t   =  2r-1
2 -n r  

Keterangan : 

r    = Korelasi parsial yang ditemukan. 

n   =   Jumlah sampel. 

t   =   t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. 
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Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

kesalahan 5% dengan df=(n-k-1). Dasar pengambilan keputusannya yaitu : 

a) Jika signifikan ≤ 0,05 maka  H1 diterima. 

b) Jika signifikan > 0,05 maka H0 diterima. 

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependen. Nilai F dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2003) : 

)R - (1k 
1) -k  -(n  R  F 2

2

h =  

Keterangan : 

Fh =  Pengujian signifikansi koefisien korelasi ganda. 

R =  Koefisien korelasi ganda. 

k  =  Jumlah variabel independen. 

n =  Jumlah anggota sampel. 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

kesalahan 5% dengan derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas 

penyebut  df2=(n - k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) 

model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Dasar 

pengambilan keputusannya yaitu : 

a) Jika signifikan ≤ 0,05 maka  H1 diterima. 

b) Jika signifikan > 0,05 maka H0 diterima. 



 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil perhitungan dalam menganalisis pengaruh 

iklim kerjasama, tanggung jawab dan sasaran kerja terhadap kinerja, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Iklim kejasama yang meliputi kejujuran bernilai 4 atau baik, kerjasama 

bernilai 4 atau baik, kekompakan bernilai 3 atau cukup, suasana kerja 

bernilai 4 atau baik dan kenyamanan bernilai 4 atau baik dapat 

mempengaruhi peningkatan kinerja pemeriksa BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung. Iklim kerjasama memiliki pengaruh yang paling besar 

terhadap kinerja dengan persentase sebesar 49,9%; 

2. Tanggung Jawab yang meliputi prinsip prinsip pelayanan publik bernilai 4 

atau baik, independen bernilai 3 atau cukup, objektif bernilai 4 atau baik, 

keyakinan yang memadai bernilai 4 atau baik dan tanggung jawab bernilai 

4 atau baik dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemeriksa BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung. Tanggung jawab memiliki pengaruh 

terhadap  kinerja dengan persentase sebesar 27,9%;  

3. Sasaran kerja yang meliputi prinsip prinsip kuantitas kerja bernilai 4 atau 

baik, kualitas kerja bernilai 4 atau baik, Penilaian angka kredit bernilai 3 

atau cukup, waktu pemeriksaan bernilai 4 atau baik dan biaya 
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pemeriksaan bernilai 4 atau baik dapat mempengaruhi peningkatan kinerja 

pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sasaran kerja memiliki 

pengaruh terhadap  kinerja dengan persentase sebesar 27,5%; 

4. Hasil uji F menunjukkan bahwa iklim kerjasama, tanggungjawab dan 

sasaran kerja secara bersama-sama mempengaruhi peningkatan kinerja 

sebesar 77,3%, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja sebesar 

22,7%. 

5.2 Saran  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Iklim kerjasama perlu dipertahankan karena memiliki pengaruh terbesar 

dalam meningkatkan kinerja pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi 

Lampung. hasil jawaban responden untuk variabel variabel iklim 

kerjasama, diperoleh rata-rata terendah yaitu pada item pernyataan nomor 

3, yang berbunyi kekompakan antara anggota tim membuat kerjasama 

semakin solid. Hal hal yang harus dilakukan dalam menciptakan 

kekompakan agar iklim kerjasama terus memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kinerja antara lain : 

a. Membangun komunikasi dengan baik secara formal maupun informal 

antar anggota tim; 

b. Mengadakan pelatihan kepemimpinan baik individu ataupun 

kelompok, pelatihan kepemimpinan individu perlu untuk meningkatkan 

peluang dan tantangan. Dan kepemimpinan kelompok sebagai 
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persiapan untuk memimpin orang lain dalam kelompok serta melatih 

jiwa kepemimpinan; 

c. Menerapkan sikap respek atau saling menghormati antar anggota tim; 

d. Kesiapan menerima tantangan, juga kegigihan dan ketekunan dalam 

bekerja. 

2. TanggungJawab merupakan prioritas kedua dalam meningkatkan kinerja 

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Hasil jawaban responden untuk 

variabel tanggung jawab ternyata ditemukan item nomor 2 yang 

mendapatkan skor terendah. Pada item tersebut berbunyi berupaya tetap 

bersifat independen dalam melakukan pemeriksaan. Hal hal yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan independensi agar tanggungjawab terus 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja antara lain: 

a. Membangun rasa tanggungjawab antara anggota tim pemeriksa; 

b. Meningkatkan moral pemeriksa dengan melakukan kegiatan worskhop 

atau seminar; 

c. Menjaga batasan batasan yang tidak menimbulkan konflik 

kepentingan; 

d. Menanamkan rasa independensi sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara. 

3. Sasaran kerja merupakan prioritas ketiga dalam meningkatkan kinerja 

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Hasil jawaban responden untuk 

variabel sasaran kerja ternyata ditemukan item nomor 3 yang 

mendapatkan skor terendah. Pada item tersebut berbunyi penilaian angka 
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kredit sebagai bentuk pembinaan karir dari pegawai direncanakan dengan 

matang. Hal hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka kredit 

agar sasaran kerja terus memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja 

antara lain: 

a. Mengadakan Bimtek atau Seminar untuk pemeriksa; 

b. Pemberian motivasi dari pimpinan dalam meningkatkan karir 

pemeriksa. 

4. Hasil jawaban responden untuk variabel kinerja pemeriksa ternyata 

ditemukan item nomor 1 yang mendapatkan skor terendah. Pada item 

tersebut berbunyi pemeriksaan yang dilaksanakan dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu. Minimnya kuantitas pemeriksa merupakan faktor 

penentu dalam penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Untuk itu, 

Pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung hendaknya mengajukan 

penambahan jumlah personil atau anggota pemeriksa kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengingat peningkatan jumlah 

entitas di Provinsi lampung yang harus diperiksa oleh pemeriksa setiap 

tahunnya. 
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