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ABSTRAK 

 
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI,  DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
UNIVERSITAS LAMPUNG 

( Studi Pada Satuan Tenaga Kerja Administrasi Di Biro Umum Dan 
Keuangan Universitas Lampung) 

 
 

Oleh 
 
 

MARSUDI 
 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh budaya organisasi, 
kompetensi, dan motivasi kerja terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil Biro 
Umum dan Keuangan Universitas Lampung.  Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui, 
menganalisa dan mendiskrsipkan pengaruh budaya organisasi, kompetensi, dan motivasi 
kerja terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil Biro Umum dan Keuangan 
Universitas Lampung 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.  Tekinik Sampling yang 
digunakan menggunakan simple random sampling, Populasi sebagai sampel yang 
digunakan adalah Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan yang berjumlah 52 
pegawai.  Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial 
dengan mengunakan model regresi linear berganda.  
      Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Budaya organisasi  berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja  dengan  Prosentase  15,3 % , Kompetensi  berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja  pegawai. sebesar 26% Motivasi berpengaruh s ignifikan 
terhadap Kinerja  pegawai sebesar 26,2% . Budaya organisasi, Kompetensi dan moivasi 
kerja  berpengaruh simultan  terhadap Kinerja  Hasil perhitungan melalui uji F. F 
F tabel (8,757>2,55), maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu Budaya organisasi, 
Kompetensi  dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja. Adapun implikasi dari penelitian ini pengembangan budaya organisasi menjadi 
budaya kerja di institusi harus berpedoman pada SOP yang diterapkan. Kompetensi dan 
motivasi pegawai lebih tingkatkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 
 

Kata kunci: Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Kompetensi dan Kinerja 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE, COMPETENCE AND 
MOTIVATION TOWARDS PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS IN THE 

LAMPUNG UNIVERSITY 
 

(Study In General Bureau And Finance University Of Lampung) 
 
 

By 
 
 

Marsudi 
 
 

Formulation of the problem in this research is the influence of organizational 
culture, competence and motivation to work toward improving the performance of Civil 
Servants General Affairs and Finance, University of Lampung. The purpose of this study 
to determine, analyze and mendiskrsipkan influence of organizational culture, 
competence and motivation to work toward improving the performance of Civil Servants 
General Affairs and Finance, Lampung University  

The method used is quantitative descriptive. Sampling Tekinik used using simple 
random sampling, a population sample used was the Civil Service Bureau of General 
Affairs and Finance totaling 52 employees. The analysis used is descriptive and 
inferential statistical analysis by using linear regression models. 

The result concluded that the organizational culture significantly influence the 
performance percentage of 15.3%, Competence significant effect on employee 
performance. 26% Motivation significant effect on employee performance by 26.2%. 
Organizational culture, competence and moivasi influential work simultaneously on 
performance test results of the calculation through F. F count> F table (8.757> 2.55), 
then Ho is rejected and Ha accepted that organizational culture, competence and 
motivation to work together significant effect performance against. The implications of 
this research is the development of organizational culture into the work culture in the 
institutions must be guided by the SOP applied. Competence and motivation is improved 
to achieve performance targets that have been set. 
 
 
Keywords: Organizational Culture, Work Motivation, Competency and Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan pencapaian tujuan organiasi sangat dipengaruhi oleh peran 

dan kinerja para pegawainya. Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting 

mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh 

semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak bagi masyarakat dalam 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimana pemerintah beserta aparaturnya 

lebih berperan sebagai fasilitator. Perubahan arah kebijakan ini membawa 

implikasi terhadap kemampuan profesionalisme pegawai dalam menjawab 

tantangan era globalisasi dalam menghadapi persaingan. Maka peningkatan 

kinerja aparatur merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

(Wahyuningrum, 2008).  

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan 

aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya, terutama dari segi kepegawaian. 

Oleh karena itu aparatur pemerintah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat 

penting sebagai motor dan penggerak dalam semua aktivitas fungsi pemerintahan. 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam 

pelaksanaan pemerintah menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan 

profesionalisme. Pelaksanaan pemerintah yang baik diperlukan dukungan 

kesiapan aparatur yang baik.  
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Dalam penyelenggaraan manajemen diperguruan tinggi tidak hanya 

ditentukan dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta dukungan dana 

semata, tetapi juga ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola sumber daya 

manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian tindakan dimulai 

dari sistem seleksi, pengembangan karir, pendidikan dan latihan, dan proses 

penyiapan personel untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, 

masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang kompleks bagi organisasi. 

Manajemen kepegawaian dan sumberdaya manusia sangat penting bagi organisasi 

dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi 

secara produktif untuk tercapainya tujuan organisasi (Mangkunegara, 2011:1). 

Masalah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, merupakan masalah yang 

patut mendapat perhatian setiap organisasi adalah masalah kinerja pegawai, karena 

kinerja pegawai sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.  

 

Tabel 1.1 

Keadaan Tenaga Administrasi di Universitas Lampung 

Berdasarkan  Tingkat Pendidikan 

 
Unit 

Kerja 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 

BUK 12 22 85 0 0 23 22 10 0 174 

BAK 0 0 5 0 0 1 13 2 0 21 

BPHM 1 0 6 0 0 1 7 2 1 18 

FEB 2 9 19 0 1 4 12 0 0 47 

FH 2 5 20 0 0 0 9 1 0 37 

FKIP 9 7 23 1 1 5 13 1 0 60 

FP 7 7 28 0 0 1 15 1 0 59 

FT 7 8 39 0 0 2 16 1 0 73 

FIFIP 1 9 4 0 0 1 7 1 0 23 

FMIPA 6 9 23 0 0 6 14 0 0 58 

FK 0 1 6 0 0 8 5 0 0 20 

 LP3M 2 7 18 0 2 8 33 4 0 74 

JUMLAH   49 84 276 1 4 60 166 23 1 664 

Sumber :  Universitas Lampung, 2016 
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Salah satu unit kerja di lingkungan Universitas Lampung yang memiliki peran 

memberikan layanan adalah Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung selaku 

unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan 

administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unila, serta mempunyai tugas 

melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara, dituntut mampu 

memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada 

mahasiswa, masyarakat kampus dan stakeholder secara efektif dan efisien.  

Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung selaku unsur pelaksana 

administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh unsur di lingkungan Unila. Pelaksanaan layanan dan adminsitrasi yang 

berlangsung di Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung diperankan oleh 

para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian administrasi atau struktural.  

Administrasi yang diselenggarakan merupakan bagian dari administrasi 

negara/publik, salah satunya adalah pelayanan administrasi yang dilakukan di  

bagian keuangan Unila. Adminitrasi keuangan dapat dikatakan sebagai titik nadi 

universitas, karena proses pengelolaan keuangan universitas dari mulai tahapan 

rancangan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran dikerjakan di bagian 

keuangan.  

Kompetensi yang dimiliki seorang pegawai sangat penting sebagai dasar 

kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi 

tanggungjawabnya, dengan adanya kompetensi semakin banyak macam pekerjaan 
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yang dilakukan pegawai, pengalaman kerjanya semakin banyak dan luas, serta 

dapat meningkatkan kinerja. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Spencer 

(2001:41) dapat diuraikan kedalam 3 (tiga) bagian penting yakni pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan yang sangat diperlukan untuk mendukung suatu kinerja. 

Ketiga jenis kompetensi ini merupakan kompetensi superfisial (kompetensi dasar) 

dari seseorang untuk menunjukkan kinerja yang efektif dalam pekerjaan. 

Kompetensi berhubungan dengan apa yang dilakukan orang (pegawai) 

ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan standar masing-masing tingkatan, 

mengindentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

oleh pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif sehingga 

mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Standar tersebut mencakup 

semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan, dan pengetahuan tertentu, 

sikap, komunikasi, aplikasi serta pengembangan. 

Menurut Wibowo (2013:270) bahwa kemampuan inti(core competence) 

yang harus dimiliki semua pegawai dalam bekerja tidak hanya mengetahui dan 

memahami tentang strategi organisasi saja, tetapi juga memiliki kemampuan 

manajemen (managerial competence) dengan bekerja sama dalam tim/kelompok, 

serta memiliki kemampuan teknis (fungsional competence) berupa keterampilan 

profesional, baik secara teknis maupun operasional bekerja dengan menggunakan 

peralatan kantor seperti menghitung, mengetik, dan mengoperasikan mesin atau 

komputer. Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik, dapat menggunakan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya untuk bekerja. 

Secara umum kompetensi dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara 
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keterampilan, atribut personal, dan pengetahuan yang tercermin melalui kinerja 

yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi.   

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

secara keseluruhan, dengan menggunakan sumberdaya, teknologi, prasarana, 

sarana kerja, serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pegawai melalui 

berbagai kursus atau pelatihan. Namun ternyata pencapaian kinerja pegawai 

bagian keuangan Unila belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja 

yang masih rendah dan proses kerja yang belum optimal.  

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan dengan kemampuan dan motivasi kerja. Oleh karena itu menurut 

Keith Davis (dalam Mangkunegara, 2005:13), ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja individu yakni kemampuan (ability), dan motivasi kerja 

(motivation) individu tersebut. Kemampuan individual tergantung dari tingkat 

pengetahuan (knowledge) yang dimiliki, latar belakang pendidikan, dan 

keterampilan (skill) yang dikuasai. Sedangkan motivasi kerja individual 

tergantung sikap (attitude) sebagai motivasi dasar dan lingkungan yang 

mempengaruhi motivasi tersebut. Oleh karena itu, pembinaan dan peningkatan 

kinerja individu dapat dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan 

dan motivasi kerja yang dimiliki. Peningkatan kemampuan kerja dilakukan 

dengan upaya peningkatan aspek-aspek yang mendasari unsur tersebut yakni 

pengetahuan dan keterampilan kerja individu serta peningkatan motivasi kerja 

dilakukan dengan cara membina sikap mental individu serta situasi/lingkungan 

yang mendorong timbulnya kepuasan dan kemauan kerja individu. 
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Berdasarkan prasurvai peneliti dengan melihat kondisi kerja yang terjadi 

diduga adanya indikasi rendahnya kinerja dapat dilihat masih terjadinya 

keterlambatan dalam pengurusan atau penyelesaian suatu berkas, pegawai tidak 

berada ditempat kerjanya, dan kurang cepatnya pelayanan yang diberikan 

pegawai. Hal ini merupakan indikasi masih kurangnya disiplin kerja dengan 

adanya fenomena tersebut dimana para pegawai cenderung mengalami penurunan 

kinerja. 

Terkait dengan konteks reformasi birokrasi, Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung berusaha mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi, budaya 

akademik melalui proses perumusan dan kesepakatan nilai dasar, tata nilai, norma, 

sikap dan perilaku kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan karakter 

organisasi sebagai pelayan masyarakat, perbaikan kebijakan, melalui penerapan 

manajemen modern, peningkatan pengawasan, evaluasi kinerja, dan penegakan 

disiplin bagi para pegawai.  

Keberhasilan organisasi Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung 

dalam mencapai tujuannya juga tidak terlepas dari budaya kerja yang dianut oleh 

para pegawai dalam bekerja. Budaya kerja yang ada pada masing – masing 

pegawai akan tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada saat 

melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, budaya kerja menjadi sangat penting 

bagi sebuah organisasi karena dianggap mampu mempengaruhi hubungan dan 

suasana kerja ke arah yang lebih baik, serta mampu mempengaruhi kinerja setiap 

pegawai. 
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Tabel. 1.2 

Absensi Pegawai Bagian Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung Bulan Januari-Juni 2016 

No Bulan 

Jumlah 

Pegawai 

Hari 

Kerja  

Total 

Hari 

kerja  

Uraian  % 

Kehadi

ran alpa Izin Sakit DL Cuti Hadir 

1 Januari 173 20 3460 125 0 0 28 0 3307 95,58 

2 Februari 173 20 3460 150 2 2 37 6 3263 94,31 

3 Maret 173 21 3633 121 26 3 38 0 3445 94,83 

4 April 173 21 3633 161 30 1 53 0 3388 93,26 

5 Mei 173 20 3460 195 8 3 3 10 3241 93,67 

6 Juni 173 22 3806 134 1 0 15 34 3622 95,17 

  Jumlah 1038 124 21452 886 67 9 174 50 20266 94,47 

Sumber :  Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung 2016 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata – rata kehadiran pegawai dari 

bulan Januari – Juni  tahun 2016  sebesar 94,47% dan sisanya sebesar 5,53% tidak 

hadir dengan berbagai alasan. Tabel 2 di atas juga memperlihatkan angka 

ketidakhadiran dikarenakan alpa / tanpa keterangan cukup besar yaitu sebesar 4% 

hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi  dan motivasi kerja pegawai  

perlu mendapat perhatian khusus karena ketidakhadiran pegawai akan 

mengganggu kinerja pegawai secara keseluruhan. 

 

Fenomena lain yang terlihat di Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung adalah pemahaman pegawai terhadap budaya organisasi masih 

bervariatif, dan budaya organisasi yang ada belum sepenuhnya dapat 

mempengaruhi kepribadian pegawai untuk bertindak secara individu sesuai 

dengan budaya organisasi, hal ini ditunjukkan masih ada pegawai yang belum 

sepenuhnya mentaati ketentuan jam kerja, kurang disiplin, masih terlihat pegawai 

ngobrol bersantai, ruangan kerja pegawai ada yang kosong pada saat jam kerja, 

pegawai keluar pada jam kerja dengan alasan yang tidak jelas tanpa izin dari 
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atasan. Keadaan ini sudah barang tentu tidak dapat dibiarkan, karena apabila 

dibiarkan berlarut-larut dapat mengarah kepada tindakan tindakan 

pegawai/karyawan tidak loyal, karyawan mengabaikan seperti mangkir atau 

datang terlambat, mengurangi kualitas dan kuantitas kerja serta tingkat kesalahan 

kerja meningkat. (Robbins, 2001: 37). Mengingat pentingnya tuntutan kinerja 

pegawai dalam suatu organisasi, motivasi kerja juga harus menjadi perhatian 

pengelola organisasi. Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (2000), motivasi 

merupakan keadaan pribadi dalam seseorang yang mendorong kenginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sedangkan 

menurut Wexley dan Yukl (2001), motivasi diartikan sebagai suatu proses dimana 

perilaku diberikan energi dan diarahkan. Batasan tersebut mengandung makna 

bahwa motivasi merupakan pemberian atau penimbulan motif, sehingga 

pengertian motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja (As‟ad, 2002). Hal itu dapat dilihat dengan para pegawai yang 

secara sadar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya paksaan 

atau karena adanya perintah dari pimpinan. Apabila seseorang termotivasi maka 

mereka akan mengadakan pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena 

mereka mengerti karena tindakan ini mempunyai arti bagi mereka. 

  

Motivasi kerja mempunyai peranan yang sangat besar dan berpengaruh 

terhadap tingkat efektivitas pekerjaan pegawai karena tanpa adanya motivasi kerja 

dari para pegawai niscaya pekerjaan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik 

dan lancar. Motivasi kerja dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi 

kelancaran proses pembentukan, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya 
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manusia (Mildawani, 1997:9). Demi tercapainya tujuan organisasi, pegawai 

memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin.  

Melihat pentingnya pegawai dalam organisasi, maka pegawai diperlukan 

perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi 

tercapai,  dengan motivasi kerja yang tinggi, pegawai akan bekerja lebih giat 

didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang 

rendah pegawai tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. rendahnya motivasi pegawai dalam 

melakukan kerjanya dapat dilihat dari tingginya tingkat ketidakdisiplinan pegawai 

yang mencapai 5 persen kurun waktu bulan Januari- Juni 2016 mengindikasikan 

bahwa motivasi kerja belum sepenuhnya dimiliki oleh pegawai Biro Umum dan 

Keuangan Universitas Lampung. 

Berdasarkan uraian di atas, dan latar belakang masalah maka budaya 

organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai 

sehingga tujuan Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung dapat tercapai 

dengan baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI,  DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI 

SIPIL  UNIVERSITAS LAMPUNG (STUDI PADA SATUAN TENAGA 

KERJA  ADMINISTRASI DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN (BUK)  

UNIVERSITAS LAMPUNG. 
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1.2 Perumusan Masalah  

 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Seberapa besar budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap 

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  

2.  Seberapa besar kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan 

kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung.  

3.  Seberapa besar motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  

4.  Seberapa besar budaya organisasi, kompetensi dan motivasi kerja 

berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri 

Sipil di Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung.  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  
 

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1.  Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh 

budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro 

Umum dan Keuangan Universitas Lampung.  
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2.  Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh 

kompetensi terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro 

Umum dan Keuangan Universitas Lampung.  

3.  Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh 

motivasi kerja terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro 

Umum dan Keuangan Universitas Lampung.  

4.  Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh 

budaya organisasi, kompetensi dan motivasi kerja terhadap peningkatan 

kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung.  

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  
 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

organisasi di lingkungan Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung 

dalam rangka perbaikan kedepan sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja 

pegawai kearah yang baik.  

2.  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan sumber daya manusia berupa budaya 

organisasi, kompetensi, dan motivasi kerja keterkaitannya dengan upaya 

pengambilan kebijakan baik sekarang maupun yang akan datang dalam 

rangka peningkatan kinerja pegawai.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Landasan Teori  

 

2.1.1    Konsep Budaya Organisasi  

Penggertian budaya, dan organisasi mempunyai pengertian yang berbeda, 

dan budaya organisasipun mempunyai pengertian yang berbeda pula. Kata budaya 

itu sendiri adalah sebagai suatu perkembangan dari bahasa Sansekerta „budhayah‟ 

yaitu bentuk jamak dari buddhi atau akal, dan kata majemuk budi-daya, yang 

berarti daya dari budi, dengan kata lain ”budaya adalah daya dari budi yang 

berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan merupakan pengembangan 

dari budaya yaitu hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut”. ( Widagdho, 2004:20). 

Pendapat lain dikemukakan oleh G.Owen dalam Nawawi (2013:5) bahwa budaya 

adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan 

orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang 

menghasilkan norma perilaku.  

Istilah organisasi menurut Ndraha (2003:235) berasal dari bahasa Inggris 

organization (latin, organizare, berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-

bagian yang berkaitan satu dengan yang lain). Jadi organisasi dapat dipandang 

sebagai produk organizing. Sedangkan Robbin, dalam Akdon, (2009:45) 

berpendapat bahwa organisasi adalah satuan (entity) sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang 

bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama 
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atau sekelompok tujuan.  Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial, 

karena memang subyek dan obyek nya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai 

tertentu. Nilai adalah hakekat moralitas kehendak untuk memenuhi kewajiban 

manusia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal ( Nawawi, 

2013:3).  

Budaya organisasi menurut Jennifer M. George dan Gareth R. Jones                         

(2005.535) adalah “the set of shared values, beliefs, and norms that influence the 

way employees think, feel, and behave toward each other and toward people out 

side the organization” (seperangkat nilai, kepercayaan dan norma yang dianut 

bersama yang mempengaruhi cara pekerja atau pegawai berfikir, merasakan, dan 

berperilaku terhadap sesama anggota organisasi dan pihak luar organisasi). 

Sedangkan Sedarmayanti (2007:75) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah 

sebuah keyakinan, sikap dan nilai yang umumnya dimiliki, yang timbul dalam 

organisasi, dikemukakan lebih sederhana budaya adalah cara kita melakukan 

sesuatu, disini pola nilai, norma keyakinan, sikap dan asumsi ini mungkin tidak 

diungkapkan, tetapi akan membentuk cara orang berperilaku dan melakukan 

sesuatu. Apabila dilihat dari bentuknya, menurut Daft dalam Nawawi, (2013:6-7) 

budaya organisasi terdiri atas dua lapisan, yaitu:   

(1)   lapisan yang mudah dilihat dan dipandang mewakili budaya organisasi secara  

menyeluruh yang disebut visibele artifacts; Visibele artifacts terdiri atas cara 

orang berperilaku, berbicara, dan berbandan. Simbul-simbul yang dipakai, 

kegiatan protokoler dan cerita/informasi yang sering dibicarakan oleh para 

anggota organisasi. 

(2)  lapisan yang tidak kasat mata, terdiri atas nilai-nilai pokok, filosofi, asumsi, 

kepercayaan, dan proses berfikir dalam organisasi. Lapisan inilah yang 

sesungguhnya oleh Daft disebut budaya organisasi  
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Sutrisno (2010) mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu 

kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakan orang-orang dalam 

suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Menurut Tampubolon (2004) 

budaya organisasi merupakan kumpulan persepsi secara umum dari seluruh 

karyawan sebagai anggota organisasi. Definisi lain budaya organisasi adalah satu 

wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan 

menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi 

terhadap lingkungannya yang beraneka ragam (Kreitner dan Kinicki, 2005). 

Menurut Fuad Mas‟ud (2004) budaya organisasi adalah sistem makna, nilai 

- nilai, dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang 

menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan 

organisasi lain. Sedangkan menurut Robbins (2006) Budaya  organisasi  adalah  

sistem  makna  bersama  yang  dianut  oleh anggota-anggota yang membedakan 

organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Ada tujuh hakekat budaya 

organisasi, yaitu : (Robbins,2006) 

1) Inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong 

agar inovatif dan berani mengambil resiko;  

2) Perhatian terhadap rinci, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan 

memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis dan perhatian terhadap detail;  

3) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada 

hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai 

hasil tersebut;  

4) Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan 

dampak hasil-hasil pada orang yang ada di organisasi tersebut;  

5) Orientasi Tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasar 

tim; 

6) Keagresifan, yaitu sejauh mana orang dalam organisasi tersebut agresif 

dankompetitif;  
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7) Kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo. (Robbins, 2006). 

 

Masing-masing karakteristik ini berada di suatu kontinum mulai dari rendah 

sampai tinggi. Karenanya, menilai organisasi berdasarkan ketujuh karakteristik ini 

akan menghasilkan suatu gambaran utuh mengenai budaya sebuah organisasi. 

(Robbins, 2006). 

Karakteristik tersebut, dapat digunakan untuk menilai organisasi sehingga dapat 

diperoleh gambaran dari budaya suatu organisasi.  Adapun jenis budaya organisasi 

berdasarkan informasi menurut Robert E.Quinn dan Michael R. Mc Grath dalam 

Nawawi (2013:9) sebagai berikut :  

(1)  Budaya rasional : Proses informasi individual diasumsikan sebagai sarana bagi 

tujuan kinerja yang ditunjukkan (efisien, produktivitas, dan keuntungan atau 

dampak) (2) Budaya idiologi : Proses informasi intuitif diasumsikan sebagai 

sarana tujuan revitalisasi (dukungan dari luar, dukungan sumber daya dan 

pertumbuhan)  

(3)  Budaya consensus: Proses informasi kolektif diasumsikan sebagai sarana tujuan 

kohesi (iklim, moral dan kerjasama kelompok)  

(4) Budaya hierarkis : Proses informasi formal, diasumsikan sebagai sarana tujuan 

kesinambungan (stabilitas, control, dan koordinasi)  

 

 

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, tampak 

bahwa budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan 

meningkatkan efektifitas kinerja organisasi guna mencapai tujuan. Dengan demikian, 

keberadaan seseorang sebagai anggota suatu organisasi akan diterima oleh berbagai 

pihak dalam organisasi apabila yang bersangkutan mau, mampu dan bersedia 

melakukan penyesuaian dalam tindakan dan perilakunya dapat mencerminkan 

penerimaan terhadap budaya organisasi. Faktor penting yang mendasarinya adalah 

kemauan, kemampuan dan kesediaan seseorang menyesuaikan perilakunya dengan 

budaya organisasi serta tingkat kebersamaan dan intensitas untuk menciptakan suatu 

iklim internal organisasi. Selain itu, budaya organisasi juga dianggap mampu 
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mempengaruhi hubungan dan suasana kerja ke arah yang lebih baik, serta mampu 

mempengaruhi hasil kerja dan kinerja pegawai. Dimana budaya organisasi yang 

kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi kerja. Faktor tersebut 

merupakan indikator terciptanya kinerja tinggi dari karyawan yang akan 

menghasilkan kinerja organisasi juga tinggi (Wirawan, 2007:37).  

Berdasarkan uraian – uraian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang 

membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Dari sisi fungsi, 

budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi yaitu : (Robbins, 2006). 

1. Budaya Organisasi mempunyai suatu peran pembeda, berarti budaya 

organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan 

organisasi lain.  

2. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota 

organisasi.  

3. Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada 

sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri individual. 

4. Budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dalam 

hubungan dengan segi sosial, budaya berfungsi sebagi perekat sosial yang 

membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar 

yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan 

(anggota). Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali 

yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 

 

Budaya organisasi juga mengandung norma-norma yang membentuk cara 

berfikir dan berperilaku anggota dalam merespon suatu situasi. Nilai-nilai dan norma 

dalam organisasi secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anggota dan 

kelompok dalam organisasi. Perilaku tersebut akan muncul kepermukaan dan tampak 

dalam perilaku sehari-hari para anggota organisasi, bagaimana seharusnya bersikap 

terhadap profesinya, beradaptasi dengan dengan rekan kerja dan lingkungan kerja, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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sehingga terbentuk sebuah sistem nilai, kebiasaan, citra akademis, ethos kerja yang 

terinternalisasi dalam kehidupanya.  

Selanjutnya implementasi budaya organisasi tersebut dapat mendorong 

adanya apresiasi anggota organisasi terhadap peningkatan prestasi kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat menjadi instrument keunggulan bagi 

organisasi bila budaya organisasi dapat mendukung strategi dari sebuah organisas dan 

bila budaya organisasi mampu menjawab serta mengatasi tantangan lingkungan 

secara tepat dan cepat.  

Berdasarkan pendapat- pendapat tentang budaya organisasi yang telah 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah keyakinan 

dan nilai-nilai yang dianut bersama dituangkan dalam bentuk norma-norma atau 

pedoman bagi anggota organisasi dalam berperilaku dan beraktifitas di lingkungan 

organisasi. 

 

2.1.2  Kompetensi 

a.  Pengertian Kompetensi 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut 

(Palan, 2007:5). Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu 

yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka 

secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam pekerjaan. 
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Spencer dan Spencer (dalam Palan, 2007:6), mengemukakan bahwa 

kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang 

menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, 

pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul 

(superior performer) di tempat kerja. Selanjutnya, Spencer dan Spencer (dalam 

Palan, 2007:6), menguraikan lima karakteristik yang membentuk kompetensi, 

sebagai berikut: 

1.  Pengetahuan 

Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas 

yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang 

cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi pegawai yang 

belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. 

Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan 

diperbuat oleh pegawai berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan 

mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi. pengetahuan : 

a.  Analytical thinking (AT) adalah kemampuan memahami situasi dengan 

merincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah 

situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan 

seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang 

kompleks. 

b.  Conceptual thinking (CT) adalah memahami sebuah situasi atau masalah 

dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk 

mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan 

mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas 

terkait; mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang 

kompleks. CT bersifat kreatif, konsepsional, atau induktif. 

c.  Expertise (EXP) termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan (bias 

teknikal, profesional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk 

memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut. 

2.  Keterampilan 

Pegawai yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka akan 

mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya pegawai yang tidak 

terampil. akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk pegawai-pegawai baru 

atau pegawai dengan tugas baru diperlukan tambahan kemampuan guna 

pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.  keterampilan meliputi :  

a.  Concern for order (CO) merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk 

mengurangi ketidakpastian di lingkungan sekitarnya, khususnya berkaitan 

dengan pengaturan kerja, instruksi, informasi dan data.  

b. Initiative (INT) merupakan dorongan bertindak untuk melebihi yang 

dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa 

menunggu perintah lebih dahulu. Tindakan ini dilakukan untuk 
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memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari 

timbulnya masalah atau menciptakan peluang baru. 

c. Impact and influence (IMP) merupakan tindakan membujuk, mehyakinkan, 

mempengaruhi atau mengesankan sehingga orang lain mau mendukung 

agendanya. 

d. Information seeking (INFO) merupakan besarnya usaha tambahan yang 

dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. 

3.   Konsep Diri dan Nilai-nilai 

Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap. Disamping pengetahuan dan 

ketrampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku 

kerja pegawai. Apabiia pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian 

tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan 

kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cluster ini mencakup :  

a.  Developing others (DEV) adalah versi khusus dari impact and influence, 

berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dari kompetensi 

ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain dan 

dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa dengan mengirim orang 

ke program training secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan 

perusahaan. Cara lain adalah dengan bekerja untuk mengembangkan para 

kolega, klien, bahkan atasan. 

b. Directiveness assertiveness and use of positional power (DIR) 

mencerminkan kemauan untuk membuat orang lain selaras dengan 

keinginannya. Di sini sang pemimpin menceritakan apa yang harus 

dilakukan. 

c.  Teamwork and cooperation (TW) berarti kemauan sungguh-sungguh untuk 

bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian sebuah tim, 

bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif.  

d. Team leadership (TL) adalah kemauan untuk berperan sebagai pemimpin 

tim atau kelompok lain. Jadi berkaitan dengan keinginan untuk memimpin 

orang lain. TL lazimnya terlihat dalam posisi otoritas formal. 

e.  Interpersonal understanding (IU) merupakan kemampuan untuk 

memahami dan mendengarkan hal-hal yang tidak diungkapkan dengan 

perkataan, bisa berupa pemahaman atas perasaan, keinginan atau pemikiran 

orang lain. 

f.  Customer service orientation (CSO) merupakan keinginan untuk menolong 

atau melayani pelanggan atau orang lain. Pelanggan adalah pelanggan 

aktual atau pelanggan akhir dari organisasi yang sama. 

4.  Karakteristik Pribadi 

Karakteristik pribadi merupakan cerminan bagaimana seorang pegawai 

mampu/tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah/sulit 

dan sukses/tidak pernah sukses. cluster ini mencakup : 

a.  Self control (SCT) merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi 

diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif 

pada saat ada cobaan, khususnya ketika menghadapi tantangan atau 

penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja dibawah tekanan. 

b.  Self confidence (SCF) merupakan keyakinan seseorang pada kemampuan 

diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas atau tantangan. 



 20 

c.  Flexibility (FLX) merupakan kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja 

secara efektif pada berbagai situasi, dengan berbagai rekan atau kelompok 

yang berbeda; kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan 

dan pandangan yang bertentangan atas suatu isu. 

d.  Organizational commitment (OC) merupakan kemampuan dan kemauan 

seseorang untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan, 

prioritas dan tujuan organisasi; berbuat sesuatu untuk mempromosikan 

tujuan organisasi atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi; dan 

menempatkan misi organisasi diatas keinginan diri sendiri atau peran 

profesionalnya. 

5.   Motif 

Motif adalah kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku 

guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Cluster ini mencakup: 

a.  Organizational awareness (OA) merupakan kemampuan untuk 

memahami hubungan kekuasan atau posisi dalam organisasi. 

b.  Relationship building (RB) merupakan besarnya usaha untuk menjalin 

dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap 

hangat dan akrab. 

c.  Achievement orientation (ACH) merupakan derajat kepedulian seorang 

pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk 

bekerja lebih baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang 

pegawai terhadap standar. 

 

Murgiyono (2002:11), mengemukakan bahwa bagaimana mengetahui, 

mengukur, dan mengembangkan kompetensi untuk membina PNS yang 

profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil. Manajemen PNS berbasis 

kompetensi harus didasarkan pada pengertian dan pemahaman secara jelas 

mengenai kompetensi yang dibutuhkan, untuk memberikan gambaran secara rinci 

tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PNS. Secara konseptual, Pribadi 

(dalam Murgiyono,2002:15), mengemukakan bahwa: Kompetensi adalah hal-hal 

yang mampu dilakukan seseorang. Dalam pengertian ini mencakup tiga hal, yaitu:  

(1) atribut-atribut positif pemegang jabatan,  

(2) jabatan itu dijalankan dengan hasil efektif atau superior, dan  

(3) perilaku pemegang jabatan. 
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Spencer dan Spencer dalam Ruky (2004: 106) menjelaskan bahwa 

kompetensi dalam kaitannya dengan unjuk kerja dapat digolongkan dalam 2(dua) 

jenis, yaitu : 

a. Kompetensi ambang (threshold competencies), yaitu criteria minimal dan 

esensial yang dibutuhkan/di tuntut dari sebuah jabatan dan harus bisa di penuhi 

oleh setiap pemegang jabatan tersebut untuk dapat bekerja menjalankan 

pekerjaan tersebut secara efektif 

b.  Kompetensi pembeda (differentiating competencies), yaitu Kriteria yang dapat 

membedakan antara orang yang selalu mencapai unjuk kerja superior dan 

orang yang unjuk kerjanya rata-rata saja. 

 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2005:112) mengatakan bahwa 

kompetensi mencakup: 

a.  Kompetensi teknis: pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil-hasil yang 

telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari 

alternatif-alternatif baru. 

b. Kompetensi konseptual: kemampuan untuk melihat gambar besar, untuk 

menguji berbagai pengandaian dan pengubah perspektif. 

c.  Kompetensi untuk hidup dalam saling ketergantungan kemampuan secara 

efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk mendengar, 

berkomunikasi, mendapat alternatif ketiga, menciptakan kesepakatan menang-

menang, dan berusaha mencapai solusi alternatif ketiga, kemampuan untuk 

melihat dan beroperasi secara efektif dalam organisasi atau sistem yang utuh. 

 

Michael Zwell 2000:25 (dalam Wibowo, 2007:93) memberikan lima kategori 

kompetensi, yang terdiri dari : 

1.  Task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan 

kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement 

ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mepengaruhi, 

inisiatif, efisensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli kepada kualitas, 

perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis. 

2.  Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan 

komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan 

kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship meliputi: 

kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan 

organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada 

komunikasi dan sensitivitas lintas budaya. 

3. Personal attribute merupakan kompetensi intrinsik individu dan 

menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar dan berkembang. 

Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan 
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kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen 

stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. 

4.  Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan 

pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi 

manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang 

lain. 

5.  Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin 

organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. 

Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, 

berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, 

membangun komitmen organisasional, membangun focus dan maksud. 

 

Setiap kompetensi tampak pada individu pada berbagai tingkatan. 

Kompetensi termasuk karakteristik manusia yang paling dalam seperti motif, sifat 

dan sikap atau merupakan karakteristik yang dengan mudah dapat diamati seperti 

keterampilan atau pengetahuan. Adanya tingkat kompetensi dikemukakan oleh 

spencer dan spencer 1993:11 (dalam Wibowo, 2007: 95) seperti gunung es 

dimana ada yang tampak dipermukaan, tetapi ada pula yang tidak terlihat 

dipermukaan. Tingkatan kompetensi dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan, 

yaitu: 

1.  Behavioral Tools. 

a. Knowledge merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang 

tertentu. 

b.  Skill merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dengan baik. 

2. Image Attribute. 

a.  Social role merupakan pola perilaku orang yang diperkuat oleh kelompok 

social atau organisasi. 

b.  Self Image merupakan pandangan orang terhadap dirinya sendiri, identitas, 

kepribadian, dan harga dirinya. 

3. Personal Characteristic. 

a.  Traits merupakan aspek tipikal berperilaku. 

b.  Motive merupakan apa yang mendorong perilaku seseorang dalam bidang 

tertentu (prestasi, afiliasi, kekuasaan) 

 

 

b.   Manfaat Kompetensi 

Manfaat kompetensi salah satunya untuk meningkatkan kinerja. Menurut 

Prihadi (2004:57) manfaat kompetensi adalah: 
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1. Prediktor kesuksesan kerja. Model kompetensi yang akurat akan dapat 

menentukan dengan tepat pengetahuan serta ketrampilan apa saja yang 

dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Apabila seseorang 

pemegang posisi mampu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada 

posisinya maka ia dapat diprediksikan akan sukses. 

2.  Merekrut pegawai yang handal. Apabila telah berhasil ditentukan kompetensi- 

kopentensi apa saja yang diperlukan suatu posisi tertentu, maka dengan mudah 

dapat dijadikan kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru. 

3.  Dasar penilaian dan pengembangan karyawan. Indentifikasi kompetensi 

pekerjaan yang akurat juga dapat dipakai sebagai tolak ukur kemampuan 

seseorang. Dengan demikian, berdasarkan sistem kompetensi ini dapat 

diketahui apakah seseorang telah bagaimana mengembangkannya, dengan 

pelatihan dan pembinaan atau perlu dimutasikan kebagian lain.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat 

kompetensi sangat penting dalam mendorong suatu organisasi mencapai posisi 

kompetitif, dan untuk mencapai keberhasilan di masa depan serta meningkatkan 

kinerja. 

 

c.   Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi 

Michael Zwell (2000:56-68) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

factor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu : 

1.  Keyakinan dan nilai-nilai 

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat 

mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif 

dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau 

berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu setiap orang harus berpikir 

positif tentang dirinya, maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri 

orang yang berpikir ke depan. 

2.  Keterampilan 

Dengan memperbaiki ketrampilan, individu akan meningkat kecakapannya 

dalam kompetensi. 

3.  Pengalaman 

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman. Diantaranya 

pengalaman dalam mengoragnisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, 

menyelesaikan masalah, dsb. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan 

organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan 

organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam 

lingkungan. Orang yang pekerjaannya memerlukan sedikit pemikiran 
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strategis kurang mengembangkan kompetensi daripada mereka yang telah 

menggunakan pemikiran stragtegis bertahun-tahun. 

4.  Karakteristik kepribadian 

Kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Kepribadian 

seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang meresponse dan 

berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitar. Walupun dapat 

berubah, kepribadian cenderung berubah dengan tidak mudah. Tidaklah 

bijaksana mengharapkan orang memperbaiki kompetensinya dengan 

mengubah kepribadiannya.  

5.  Motivasi 

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, 

memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat 

memberikan pengaruh positiv terhadap motifasi seseorang bawahan. 

6.  Isu Emosional 

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Misal, takut 

membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi 

bagian, semubanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. 

7.  Kemampuan Intelektual 

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti, pemikiran analitis, 

dan pemikiran konseptual. 

8.  Budaya Organisasi 

Budaya organsiasi mempengaruhi kompetensi sumberdaya manusia dalam 

kegiatan sebagai berikut : 

a) Proses Recruitment dan seleksi karyawan 

b) Sistem penghargaan 

c) Praktik pengambilan Keputusan 

d) Filosofi organisasi (visi-misi dan nilai-nilai organisasi) 

e) Kebiasaan dan prosedur 

f) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan, dan 

g) Proses Organisastional. 

 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukaan oleh (Spancer, 2003:9) faktor yang dapat 

mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu : 

(1) Keyakinan dan nilai-nilai 

(2) Keterampilan 

(3) Karakteristik kepribadian 

(4) Motivasi 

(5) Isu emosional 
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(6) Kemampuan intelektual, dan 

(7) Budaya organisasi. 

Kompetensi merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja dengan 

menggunakan beberapa unsur/faktor, dan faktor tersebut dapat dihubungkan 

dengan perilaku dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Selain itu untuk mencapai kompetensi tertentu, seseorang perlu 

memiliki sejumlah kapabilitas agar tercapai standar kualitas professional dalam 

bekerja, mencakup semua aspek manajemen kinerja, keterampilan, sikap, aplikasi, 

komunikasi, dan pengembangan.. 

Mencermati berbagai uraian tentang konsep kompetensi di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan 

dan karakteristik yang mendasari perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Indikator dari kompetensi banyak ditentukan oleh kajian teoritis yang 

dikembangkan. Kompetensi terlihat dalam dimensi pengetahuan, keterampilan, 

konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi, dan motif yang memicu tindakan 

seseorang. 

 

2.1.3   Motivasi Kerja 

Menurut Anoraga (1998:35), motivasi kerja adalah sesuatu yang 

menimbulkan semangat atau dorongan dan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja 

dalam psikologi sebagai dorongan semangat kerja. Menurut Hasibuan (2005:65), 

motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 
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seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala 

upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2005:145), motivasi adalah 

keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk 

melakukan tindakan – tindakan. Menurut As‟ad (1995:45), motivasi kerja adalah 

sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi merupakan 

pemberian atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mau bekerja sama bekerja secara efektif dan terintegrasi dan segala daya upaya 

untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi kerja merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

atau pegawai untuk melaksanakan usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi maupun tujuan individual. 

Disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri 

seseorang yang menyebabkan ia melakukan sesuatu tindakan tertentu untuk 

memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi kerja merupakan kondisi psikologis yang 

mendorong pekerja melakukan usaha menghasilkan barang atau jasa sehingga 

dapat tercapai suatu tujuan. 

a.   Teori Motivasi  

Tingkah laku manusia selalu timbul oleh adanya kebutuhan yang 

mendorong kearah suatu tujuan tertentu. Kebutuhan yang mendorong perbuatan 

ke arah tujuan tertentu adalah motivasi. 
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Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki kebutuhan, perasaan, 

pikiran dan motivasi. Setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan pada 

dasarnya di dorong oleh motivasi. Adanya berbagai kebutuhan akan menimbulkan 

motivasi seseorang untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Orang mau 

bekerja keras dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari hasil 

pekerjaan. 

Abraham H. Maslow dalam Need Hierarchy Theorymenyatakan bahwa 

kebutuhan dan kepuasan manusia bersifat jamak yaitu kebutuhan psikologis dan 

biologis berupa material. Maslow menggolongkan adanya lima kebutuhan 

manusia. ( Hasibuan,2003:104 ). 

Adapun tingkat kebutuhan manusia yang mendorong manusia untuk 

bekerja menurut Maslow adalah : 

a. Kebutuhan fisik. 

Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup seseorang seperti sandang, pangan, papan. Organisasi 

membantu individu dengan menyediakan gaji yang baik, keuntungan serta 

kondisi kerja untuk memuaskan kebutuhannya. 

b. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. 

Jika kebutuhan psikologis sudah sedikit terpenuhi maka kebutuhan ini dapat 

menjadi motivasi. Kebutuhan ini merupakan rasa aman dari kecelakaan dan 

keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah pada 

bentuk kebutuhan akan keamanan dan keselamatan jiwa di tempat kerja pada 

saat mengerjakan pekerjaan pada waktu jam – jam tertentu. 
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c. Kebutuhan afiliasi. 

Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan sosial misalnya berteman, mencintai serta 

diterima dalam pergaulan lingkungan kerjanya. Manusia pada dasarnya selalu 

ingin hidup berkelompok dan tidak seorangpun manusia ingin hidup 

menyendiri. Kebutuhan ini terdiri dari : 

1. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain ditempat ia bekerja. 

2. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena manusia merasa dirinya 

penting. Serendah – rendahnya pendidikan dan kedudukan seseorang tetap 

merasa dirinya penting. 

3. Kebutuhana akan perasaan kemajuan dan tidak sanggup menyenangi 

kegagalan. Kemajuan disegala bidang merupakan keinginan dan 

kebutuhan yang menjadi idaman setiap orang. 

4. Kebutuhan akan perasaan ikut serta. Setiap karyawan akan merasa senang 

jika diikutkan dalam berbagai kegiatan dan mengemukakan saran atau 

pendapat pada pimpinan. 

d. Kebutuhan akan penghargaan diri / status. 

Merupakan kebutuhan akan pengakuan serta penghargaan prestise dari 

karyawan dan masyarakat lingkungannya. Idealnya prestise timbul karena 

adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri dipenuhi dengan menggunakan kecakapan, 

kemampuan, ketrampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja 

yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. 

Kebutuhan aktualisasi diri ini berbeda dengan kebutuhan lain dalam dua hal. 
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Kebutuhan aktualisasi diri hanya dapat terpenuhi atas usaha individu itu 

sendiri. Kebutuhan ini berlangsung terus – menerus terutama sejalan dengan 

meningkatnya jenjang karier seorang individu. 

Kimbal Willes dalam Bafadal (2004:101-102), menegaskan ada delapan 

hal yang layak diinginkan pegawai melalui kerjanya, yaitu adanya rasa aman dan 

hidup layak, kondisi kerja ang menyenangkan, rasa diikutsertakan, perlakuan yang 

wajar dan jujur, rasa mampu, pengakuan dan penghargaan atas sumbangan, ikut  

ambil bagian dalam pembentukan kebijakan organisasi dan kesempatan 

mempertahankan self respect. 

1.   Rasa aman dan hidup layak. 

Hidup layak bukan berarti mewah, tetapi adanya jaminan ketercukupan akan 

makan, minum, pakaian, dan perumahan bagi pegawai maupun keluarganya 

sehingga mereka bisa hidup sebagaimana orang lain secara layak. Sedangkan 

rasa aman berkenaan dengan kebebasan dari tekanan – tekanan batin, rasa 

takut akan masa depannya, serta adanya jaminan kesehatan. 

2.    Kondisi kerja yang menyenangkan. 

Suasana kerja meiputi tempat kerja, perlengkapan kerjaan, kepemimpinan 

kerja. Kondisi kerja yang menyenangkan, misalnya tempat kerja yang 

menarik, bersih, rapi, perlengkapan yang cukup, serta adanya bimbingan. 

Oleh karena itu, walaupun gedungnya sederhana hendaknya selalu 

dibersihkan dan diatur rapi sehingga membuat orang senang bekerja di 

dalamnya. 
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3.    Rasa diikut sertakan. 

Sebagai manusia, apapun jabatannya, baik sebagai pegawai, pegawai tata 

usaha, maupun lainnya, semua ingin merasa dirinya termasuk dalam anggota 

kelompoknya dimana ia bekerja dan berhasrat untuk bergabung mencapai 

prestasi yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memberi 

kesempatan kepada anggotanya untuk memperbaiki serta menjalin hubungan 

sosial dengan rekan – rekan kerjanya. 

4.    Perlakuan yang wajar dan jujur. 

Seorang pemimpin bertugas membina persatuan antar anggotanya. Perlakuan 

setiap anggota dengan wajar dan adil. Janganlah sekali – kali pilih kasih, 

dimana hanya anggota tertentu saja yang mendapatkan perhatian. Jika 

kelompok merasa bahwa hanya anggota tertentu saja yang mendapatkan 

perhatian, lenyaplah semangat kerja kelompok. 

5.    Rasa mampu. 

Setiap anggota kelompok menginginkan agar prestasi mereka diakui oleh 

pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin mengakui bahwa setiap anggota 

kelompoknya mampu menunaikan tugasnya dan mengakui setiap anggota 

kelompoknya memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam mencapai 

tujuan kelompok. Sehubungan dengan pembinaan moral pegawai, pemimpin 

harus selalu menghargai dan mengakui setiap hasil kerja staffnya. 

6.    Pengakuan dan penghargaan atas sumbangan. 

Setiap orang yang berkerja ingin diakui oleh orang lainnya. Begitu pula setiap 

pegawai menginginkan agar segala jerih payahnya, yang ia lakukan demi 

kesuksesan organisasi, diakui oleh kepala organisasi maupun pegawai – 
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pegawai lainnya. Apabila keinginan untuk diakui tersebut terpenuhi, maka 

pegawai akan merasa gembira dalam bekerja. 

7.    Ikut ambil bagian dalam pembuatan kebijakan. 

Semua pegawai ingin ikut ambil bagian dalam membuat kebijakan organisasi. 

Hasrat ini merupakan hasrat asasi manusia. Jika semua pegawai di ikut 

sertakan dalam membuat policy organisasi mereka merasa dipentingkan 

dalam organisasi. Pengalaman membuktikan bahwa jika tujuan ditetapkan 

bersama oleh kelompok maka semua anggota kelompok ikut bertanggung 

jawab atas pelaksanaannya. 

8.    Kemampuan mengembangkan diri ( self respect ) 

Rasa harga diri setiap pegawai perlu dikembangkan agar dapat melakukan 

apa yang harus dilakukan tanpa harus dididik pimpinan. Berilah kesempatan 

merencanakan bersama, jangan banyak perintah, tetapi sebaliknya, 

memberikan rangsangan serta menunjukan harapan yang positif. 

 

2.1.4  Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai organisasi dalam 

kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, 

aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek 

sumber daya manusianya (Jumingan, 2006:239). Selain itu kinerja juga 

merupakan penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam 

suatu organisasi. Beberapa definisi tentang kinerja menurut para ahli sebagai 

berikut: 
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a. Bastian (2006:274) menyatakan kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi suatu organisasi. 

b.  Palan (2007:5) menjelaskan kompetensi adalah kecakapan dan keberdayaan 

yang merujuk pada keadaan atau kualitas mampu dan sesuai. Selanjutnya 

Palan menjelaskan bahwa kompetensi di tempat kerja mengacu pada 

pengertian kecocokan seseorang dengan pekerjaannya. 

c.  Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2013:7), kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 

d.  Mangkunegara (2007:65) pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya. 

 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, kinerja adalah tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kerja secara kualitas, kuantitas, efesiensi dan 

efektif dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang 

pada rencana startegis suatu organisasi yang didukung oleh kompetensi. 

 

b. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kinerja organisasi. Melalui pengukuran kinerja tingkat 

capaian dapat diketahui. Banyak pendapat dari para pakar, dalam memberikan 

pemahaman tentang pengukuran kinerja, diantaranya pendapat : 

a.  Nawawi (2013:233), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu 

alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai 

pencapain sasaran dan tujuan. Selanjutnya menurut Nawawai, elemen kunci 

dari sistem pengukuran kinerja terdiri dari : perencanaan dan penetapan tujuan, 

pengembangan ukuran yang relevan, pelaporan formal atas hasil, dan 

penggunaan informasi. 

b.  Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, yang dijelaskan oleh Fahmi 

(2011:71) 

pengukuran kinerja (performance measurement) adalah kualifikasi dari 

efesiensi organisasi atau segmen atau keefetifan dalam pengoperasian selama 

periode akuntansi. 

c.  Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sutrisno (2011:179) ada 6 

(enam) kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu : 
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1.  Quality, merupakan tingkat proses atau hasil yang dicapai dalam kegiatan. 

2.  Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan dalam kegiatan. 

3.  Timeliness, merupakan sejauhmana mana suatu kegiatan dapat 

diselesaikan pada waktu yang dikehendaki. 

4.  Cast effectiveness, merupakan tingkat sejauhmana tingkat penggunaan 

sumber daya (manusia, keuangan, teknologi, dan material). 

5.  Need for supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja 

dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan 

pengawasan supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. 

6.  Interpersonal impact merupakan tingkat sejauhmana pegawai memelihara 

harga diri, anam baik, dan kerja sama diantara rekan kerja atau bawahan.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja digunakan untuk mengetahui nilai keberhasilan dan kegagalan 

suatu kegiatan sesuai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, dan pengukuran 

kinerja dapat dijadikan alat komunikasi untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

 

c. Tujuan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Sinambela (2012:187), pengukuran 

kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud atau tujuan yaitu: 

1.  Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. 

Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 

sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. 

2.  Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber 

daya dan pembuatan keputusan. 

3. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 
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Yeremias (2014:197) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja bertujuan 

untuk menentukan kompetensi, perbaikan kinerja, umpan balik, dokumentasi, 

promosi,pelatihan, mutasi, pemecatan, pemberhentian, penelitian kepegawaian, 

dan perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya menurut Mahmudi (2007:60) tujuan 

penilaian kinerja disektor publik adalah : 

1.  Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk 

mengetahui  ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian organisasi bertujuan 

sebagai tonggak (milestone) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan 

dan jugamenunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang 

dari tujuanyang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang 

semestinya,pimpinan dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan 

dengan cepat. 

2.  Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk 

memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

strategikorganisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran 

kinerjabertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai 

denganmengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja 

merupakansaran untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka 

seharusnya bertindak,serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, 

sikap, skill, ataupengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk 

mencapai hasil kerja terbaik. 

3.  Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya 

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan 

kinerja dimasa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam 

jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi (achivement 

culture) didalam organisasi. Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja 

sebelumnya,dan kinerja mendatang harus lebih baik dari pada sekarang. 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusanpemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). 

Pengukurankinerja bertujuan memberikan dasar sistemantik bagi pimpinan 

untukmemberikan reward misalnya: kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi 

ataupunishment misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi, dan 

teguranOrganisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem 

reward,insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan 

pengetahuan,kemampuan, dan kontribusi individu terhadap kinerja 

organisasi. 

5.  Memotivasi pegawai 

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai, dengan 

pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen 

kompensasi,pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. 

Reward tersebutmemberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi 
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dengan harapankinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang 

tinggi. 

6.  Menciptakan akuntabilitas publik 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar kinerja 

di capai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya 

yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Bagi pihak internal, pimpinan 

membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas 

kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tempat transparansi dan 

akuntabilitas publik. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pengukuran kinerja sangat penting karena dengan mengukur kinerja dapat 

mengetahui capaian organisasi dalam mematuhi standar kinerja yang ditetapkan 

sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan dan 

mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam organisasi. 

 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organsasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

agar memiliki kinerja yang baik menurut para ahli, adalah sebagai berikut : 

E + A = P 

a.  Menurut Davis dalam Mangkunegara (2011:67) faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivation). 

b.  Sutrisno (2011:176), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah : efektifitas, efesiesi, otoritas, tanggung jawab, disiplin dan 

inisiatif. 
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c.  Menurut Davis dan Newstrow (1996), yang dikutip oleh Syamsir (2014:76) 

menerangkan bahwa kinerja individu akan buruk apabila memiliki 

kompetensi yang rendah. Selanjutnya dikatakan bahwa kinerja ditentukan 

oleh kualitas usaha (effort) dan kompetensi (Ability), diuraikan dalam rumus  

E adalah (Effort), A (Ability), dan P adalah Performance. 

d.  Menurut Dale A. Timpe dalam M. Aris Nuraini dan Lilik Siswanta hal-hal 

yang mempengaruhi kinerja antara lain : 

1)  Faktor perilaku dapat ditelusuri hingga ke faktor spesifik seperti 

kemampuan/kompetensi, upaya, kesulitan tugas, atau nasib baik  

2)  Faktor lain misalnya perilaku, sikap, dan tindakan rekan kerja, bawahan 

dan pimpinan 

3)  Kendala-kendala sumber daya.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor- 

faktor tersebut salah satunya adalah kompetensi, apabila kompetensi rendah maka 

akan terlihat kinerja yang dihasilkan pegawai mempunyai tingkat kinerja yang 

rendah pula, demikian sebaliknya apabila kompetensi tinggi maka dapat 

dipastikan kinerja organisasi tersebut juga akan baik. 

 

e.  Indikator Kinerja 

Pasolong (2013:177) menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah ukuran 

kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 

atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian atau suatu tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran 
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(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Menurut 

Dwiyanto yang dikutip oleh Pasolong (2013:178) menjelaskan beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: 

1.  Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai ratio antara input dengan output. 

2.  Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 

organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap 

kualitas.  

3.  Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja 

karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi 

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

4.  Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.  

5.  Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.  
 

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson yang dikutip oleh Wibowo 

(2010:102) menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja, yaitu : 

1.  Tujuan 

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah 

tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun 

organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yan diinginkan.  

2.  Standar 

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai, 

kinerja dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan 

atau disepakati bersama. 

3.  Umpan Balik 

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 

kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan 

balik evaluasi kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

4.  Alat atau sarana 

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa 

alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan 

tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. 

5.  Kompetensi 
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Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi 

memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

6.  Motif 

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan 

berjalan. 

7.  Peluang 

Pekerja perlu mendpatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. 

Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, 

dan mengambil waktu yang tersedia. Sedangkan indikator kinerja menurut 

Dharma (2003:355), yaitu  

a.  Quantity of work (kuantitas kerja), yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran 

dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berhubungan dengan jumlah 

keluaran yang dihasilkan. 

b.  Quality of work (kualitas kerja), yaitu mutu yang harus diselesaikan 

(baik tidaknya). Pengukuran kualitas yaitu dengan melihat tingkat 

ketelitian pegawai dalam mengerjakan tugas, tingkat kerapihan 

pekerjaan, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan petunjuk. 

c.  Timeliness (ketepatan waktu), yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus 

dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu 

penyelesaian suatu pekerjaan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa indikator kinerja merupakan aspek atau komponen yang digunakan untuk 

melihat capaian hasil kerja yang ingin dicapai sesuai target atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 

2.2    Hubungan Budaya Organisasi dan Kinerja  

Budaya organisasi merupakan keyakinan dan nilai-nilai yang dituangkan 

dalam bentuk norma-norma atau pedoman bagi anggota organisasi dalam berperilaku 

dan beraktifitas dilingkungan organisasi. Nilai-nilai yang dijadikan pedoman tersebut 

merupakan hasil seleksi yang telah dirumuskan untuk diberlakukan sesuai dengan 

tujuan dan perubahan organisasi yang diinginkan seperti :  
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1)  Perilaku, dapat dilihat dari proses interaksi yang terjadi diantara para anggota 

organisasi  

2)  Norma, merupakan sejumlah standar perilaku yang menjadi batasan, dan harus 

dipatuhi oleh para anggota organisasi  

3)  Nilai-nilai dominan, ini merupakan ciri dari organisasi yang membedakannya 

dengan organisasi lainnya, dan organisasi melembagakan nilai-nilai ini dan 

mengharapkan anggota untuk menjiwainya.  

4)  Filosofi. Merupakan seperangkat keyakinan dasar dan kepercayaan yang 

dipegang kuat oleh organisasi  
5)  Peraturan. Merupakan pedoman yang ketat yang tercantum secara tertulis di 

dalam kebijakan organisasi.  

6)  Iklim organisasi. Merupakan suasana umum yang dirasakan oleh anggota 

organisasi, melalui bangunan fisik, setting ruang kerja, proses komunikasi dan 

lain sebagainya.  ( Luthans dalam Safaria, 2004: 138-139)  

 

Budaya organisasi dari suatu organisasi memiliki kekhususan atau ciri yang 

menjadikan berbeda dengan budaya organisasi lain. Budaya organisasi yang baik 

akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku para anggotanya, karena 

memberikan dasar bagi para anggota untuk berperilaku sama. Konsekuensinya para 

anggota organisasi harus mampu dan bersedia melakukan penyesuaian sehingga 

perilakunya akan mencerminkan penerimaan terhadap budaya organisasi. Hal ini 

tentu akan melahirkan rasa kebersamaan dan intensitas anggota akan menimbulkan 

iklim kerjasama yang kondusif untuk melakukan aktifitas kerja. Keberhasilan 

seseorang sebagai anggota organisasi akan ditentukan oleh kemauan, kemampuan dan 

kesediaannya menyesuaikan perilaku individu dengan budaya organisasi.  

Kinerja adalah pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan atau anggota organisasi 

baik secara individual atau kelompok. Pekerjaan ini bukan berarti hanya dilihat atau 

dinilai pisiknya, tetapi meliputi berbagai hal seperti kemampuan kerja, disiplin, 

hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang 

dan level pekerjaan yang dijabatnya (Soeprihanto, 2001:7).  

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan setiap anggota organisasi harus 

berpedoman kepada nilai-nilai kerja yang diwujudkan dalam suatu norma kerja. 
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Norma-norma tersebut disosialisasikan, dipahami sehingga akan menimbulkan 

kesediaan anggota untuk menerima dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma 

organisasi Dengan demikian diduga terdapat pengaruh antara budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai. 

 

2.3   Hubungan Kompetensi dan Kinerja 

Kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 

program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. 

Pada pelaksanaannya untuk mencapai kinerja sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan pegawai di dalamnya. Keberhasilan kerja tidak cukup hanya dengan 

kemampuan secara umum, namun perlu didukung dengan kompetensi pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaan secara profesional. Selain itu dengan 

mengevaluasi kompetensi yang dimiliki seseorang, kita akan dapat 

memprediksikan kinerja orang tersebut. 

Secara teoritik ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu 

dalam organisasi, yaitu kompetensi, keterampilan, kemauan, motivasi, energi, 

teknologi, kepemimpinan, kompensasi, kualitas usaha, pengalaman, dan 

keamanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pasolong (2008), yang dikutip oleh 

Syamsir (2014:75) menyatakan bahwa: kinerja seseorang dipengaruhi oleh 8 

(delapan) faktor, yaitu kompetensi, kemauan, energy, teknologi, kepemimpinan, 

kompensasi, kejelasan tujuan, dan keamanan. 

Selain itu Syamsir (2014:75) mengutip pula pendapat Gomes dan Larsen 

(2002) yang menyatakan bahwa, ada 6 variabel yang berpengaruh terhadap 
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kinerja, yaitu: pengetahuan, keterampilan, perilaku, motivasi, kecakapan dan masa 

kerja. Sedangkan menurut Davis dan Newstrom (1996), yang dikutip oleh 

Syamsir (2014:76) mengatakan bahwa: “kinerja ditentukan oleh kualitas usaha 

(effort) dan kompetensi (ability), dan lebih lanjut Davis dan Newstrom 

menerangkan bahwa kinerja individu akan buruk apabila memiliki kompetensi 

yang rendah.” Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja, namun penelitian ini hanya membahas satu 

variabel utama yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu “kompetensi”, dengan 

menggunakan dimensi dari Michael Armstrong dan Angela Baron, yang dikutip 

oleh Wibowo (2013:270), bahwa ada 3 (tiga) tingkat kompetensi yaitu : 

kompetensi inti (Core competence), kompetensi manajerial (Managerial 

Competence) dan kompetensi fungsional (Fungsional Competence). Pada variabel 

kinerja, akan menggunakan dimensi menurut Dharma (2003:355), yaitu : kuantitas 

kerja (Quantity of work), kualitas kerja (Quality of work), dan ketepatan waktu 

(Timeliness).  

2.4  Hubungan Motivasi dan Kinerja 

Keith Davis (1985:P.484) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Sedangkan 

Robbins (1996:P.224), bahwa kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yaitu: kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). 

Penilaian kerja pegawai didasarkan atas penilaian dan kemampuan dari karyawan 

yang bersangkutan dengan menilai faktor-faktor kemampuan, disiplin, dan 

kreativitas. Kinerja merupakan cerminan dari motivasi karyawan yang dinilai. Jadi 

tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung dari cerminan perilaku dan 
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kemampuan (motivasi) pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

Motivasi dan kemampuan adalah unsur-unsur yang membentuk kinerja 

seseorang dalam menjalankan pekerjaannya atau tugasnya. Untuk kepentingan 

pendekatan dalam makalah ini, selanjutnya teori dasar yang digunakan sebagai 

landasan untuk mengkaji analisis kinerja pegawai dalam hubungannya dengan 

tupoksi adalah teori kinerja pegawai (performance) yang diformulasikan oleh 

Keith Davis di atas, yaitu Human Performance = Ability + Motivation. Teori 

tersebut akan diaplikasikan dengan menggunakan berbagai sumber rujukan yang 

telah dimodifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Dengan 

demikian faktor-faktor motivasi dan kemampuan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 

2.5  Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh  Rahmawati (2016) yang berjudul ” 

Pengaruh Kompetensi terhadap peningkatan Kinerja Pegawai Bagaian Umum dan 

Keuangan Universitas Lampung” . Hasil penelitian diuji secara parsial menunjukkan 

bahwa kompetensi inti berpengaruh tetapi tidak signifikan, kompetensi manajerial 

tidak berpengaruh, dan kompetensi fungsional berpengaruh signifikan. Dari ketiga 

kompetensi, kompetensi fungsional/teknis lebih dominan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai bagian keuangan pada Universitas Lampung. Sedangkan hasil uji 

secara simultan diperoleh Fhitung 8,381>Ftabel 3.944 dan nilai probabilitas yaitu 0,000 < 

dari α 0,05 dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan Universitas Lampung. 

Meskipun dengan hasil yang berbeda-beda, kontribusi pengaruh kompetensi secara 
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keseluruhan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan Universitas Lampung sebesar 

0,220 atau 22%, selebihnya 78% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Apandi (2015) “ Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Umum Dan 

Keuangan Universitas Lampung.  Hasil  Hasil pengujian untuk hubungan antara 

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pengujian didapat hasil thitung sebesar 2.374 

dan ttabel sebesar 1.67655. Selanjutnya untuk Variabel Motivasi terhadap Kinerja 

Pegawai didapat hasil thitung sebesar 7.283 dan ttabel sebesar 1.67655. Pengujian secara 

Simultan atau secara bersama-sama didapat hasil statistik Fhitung sebesar 40.288 dan 

Ftabel 3.18. Disimpulkan bahwapenelitian ini ditemukan adanya pengaruh yang 

signifikan baik secara parsial maupun secara simultan antara Gaya Kepemimpinan 

dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung. Poin terlemah ada pada variabel Gaya Kepemimpinan serta diharapkan 

kedepannya untuk para pimpinan pada Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung mampu meningkatkan serta menyesuaikan Gaya Kepemimpinan yang 

disegani Karyawan demi meningkatkan Produktifitas maupun Kinerja Pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Marsono (2015) dengan judul “ 

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan  Terhadap Kinerja Pegawai.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Budaya organisasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai (2) Kepemimpinan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai (3) Budaya organisasi dan kepemimpinan secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Triyoga Agung Wibowo (2008) dengan 

judul „ “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan”. Hasil analisis dengan menggunakan 

Structural Equation Modeling menunjukkan bahwa secara empiris budaya 

organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan, 

kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan, 

motivasi kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, budaya 

organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan 

kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Octaviana (2011) dengan judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta 

Kinerja Karyawan”. Hasil dalam penelitian adalah Budaya Organisasi berpengaruh 

positif terhadap Motivasi sebesar 0,499, Budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan Kerja sebesar 0,365, Motivasi berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Kerja sebesar 0,325, Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap 

Kinerja sebesar 0,305, Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja sebesar 0,352, 

dan Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja sebesar 0,519. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti berikutnya, sebagai referensi untuk 

memungkinkan bagi peneliti selanjutnya. 

 

2.6   Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara operasional variabel yang 

diteliti, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti dan mampu 
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membedakan nilai variabel pada berbagai populasi yang berbeda (Sugiyono, 

2014:477).  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja  

merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan/organisasi dalam kegiatan 

operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek 

penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber 

daya manusianya (Jumingan, 2006:239). Kinerja merupakan capaian prestasi 

kerja, dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling 

berkaitan, yaitu kompetensi, keterampilan, kemauan, motivasi, energi, teknologi, 

kepemimpinan, kompensasi, kualitas usaha, pengalaman, dan keamanan.  

Wibowo (2010:111-121) yang menjelaskan, bahwa kompetensi 

berhubungan dengan apa yang dilakukan orang (pegawai) ditempat kerja pada 

berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 

mengindentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggungjawab 

secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan 

mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan, dan 

pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi dan pengembangan. 

Pada pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang tinggi perlu dukung 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi yang baik berupa kemampuan 

pengetahuan yang luas, keterampilan yang mahir, dan sikap yang profesional. Jika 

pegawai memiliki kompetensi kerja yang tinggi maka pegawai mampu menguasai 

dan menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai 
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dengan standar kerja yang telah ditentukan serta mampu menyelesaikan pekerja 

secara efektif dan efesien. Hal ini mempengaruhi pula pada hasil kerja pegawai. 

Oleh karena itu kinerja pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi akan 

berbeda dengan pegawai yang tidak berkompetensi atau memiliki kompetensi 

rendah.  

Diagram Kerangka Berpikir 
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Kompetensi ( X2)  

Indikator : 
1.   Pengetahuan  

2.   Keterampilan  

3.   Sikap 

 

(Palan, 2007) 

Kinerja ( Y) 

Indikator : 

1.  Tujuan 

2.  Standar 

3.  Umpan Balik 

4.  Alat atau sarana 

5.  Kompetensi 

6.  Motif 

7.  Peluang 

(Wibowo, 2010) 

Budaya Organisasi (X1)  

indikator:  
(1) Inovasi dan Pengambilan Resiko  

(2) Perhatian pada Detail  

(3) Orientasi Hasil  

(4) Orientasi pada Individu  

(5) Orientasi Tim  

(6) Keagresifan  

(7) Kemantapan  

(Robbins, 2006) 
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Motivasi  Kerja ( X3 ) 

Indikator: 

1. Kebutuhan Fisik 

2. Kebutuhan akan keamaman dan 

keselamatan 

3. Kebutuhan Afiliasi 

4. Kebutuhan Akan Penghargaan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

( Maslow, Hasibuan : 2003) 
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2.7 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik. Sugiyono (2012:70)  

Berdasarkan teori di atas dan latar belakang serta rumusan masalah maka 

dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

Hipotesis I  

Ho =  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi 

terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan 

Keuangan Universitas Lampung.  

Ha =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap 

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  

Dalam statistik, r (korelasi): 

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

Hipotesis II  

Ho =  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap 

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  
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Ha =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap 

penngkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  

Dalam statistik,  

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

 

Hipotesis III  

Ho =  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  

Ha =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

peningkata kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  

Dalam statistik,  

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

Hipotesis IV  

Ho =  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaa organisasi, 

kompetensi dan motivasi secara bersama-sama (simultan) terhadap 

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung.  
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Ha =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi, kompetensi 

dan Motivasi secara bersama-sama (simultan) terhadap peningkatan 

kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan Universitas 

Lampung.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1   Jenis Penelitian  
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian berdasarkan 

keadaan sebenarnya sehungga diperoleh tentang gambaran yang berlaku dalam 

kaitannya dengan pengaruh disiplin kerja , budaya kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas 

Lampung.  

Penelitian ini termasuk penelitian Ex Post Facto yaitu penelitian secara 

empiris, dan penelitian tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, 

karena perwujudan variabel tersebut pada dasarnya tidak ada manipulasi. Menurut 

Sugiyono (2012:7) Penelitian Ex Post Facto adalah suatu penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke 

belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya 

kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan logika dasar yang sama dengan 

penelitian eksperimen yaitu jika x maka y, hanya saja dalam penelitian ini tidak 

ada manipulasi langsung terhadap variabel independen.  

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian menurut tingkat 

ekplanasi atau tingkat kejelasan. Menurut David Kline dalam Sugiyono (2012:11) 
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penelitian menurut tingkat ekplanasi adalah penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain.  

3.2 Jenis dan Sumber Data  
 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :  

1.2.1  Data Primer  

Data primer yang semuanya bersumber dari pegawai Biro Umum dan 

Keuangan Universitas Lampung, data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner 

kepada para responden.  

1.2.2  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam rangka melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer, data sekunder dapat diperoleh 

melalui studi pustaka dari buku-buku, internet dan sebagainya yang 

berkaitan dengan variabel penelitian yaitu disiplin kerja, budaya kerja, 

motivasi dan kinerja pegawai.  

 

3.3 Variabel Penelitian  
 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012:38) adalah sebagai atribut 

seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain 

atau satu objek dengan objek yang lain. Selanjutnya, Kerlinger dalam Sugiyono 

(2012:39) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang 

akan dipelajari. Dibagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat 

dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different 
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values). Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Variabel-

variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel 

terikat atau variabel penyebab yaitu budaya organisasi (X1), Kompetensi (X2) dan 

variabel Motivasi kerja (X3), sedangkan variabel bebas yaitu variabel Kinerja 

Pegawai (Y).  

 

3.3.1 Definisi Konsep  
 

Definisi konsep diperlukan untuk memperjelas pengertian variabel-

variabel yang diteliti. Menurut Masri Singarimbun (1989:33) mengatakan bahwa 

istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; 

kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu 

sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan 

pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) 

yang berkaitan satu dengan lainnya. Adapun definisi konsep tentang gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a.    Budaya Organisasi (X1) 

 Budaya organisasi adalah sebuah keyakinan, sikap dan nilai yang umumnya 

dimiliki, yang timbul dalam organisasi, dikemukakan lebih sederhana budaya 

adalah cara kita melakukan sesuatu, disini pola nilai, norma keyakinan, sikap dan 

asumsi ini mungkin tidak diungkapkan, tetapi akan membentuk cara orang 

berperilaku dan melakukan sesuatu 
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b.   Kompetensi (X2) 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan 

serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut 

c.   Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu kemampuan untuk tekun menghadapi tugas, 

mampu mengatasi kesulitan secara mandiri dan menunjukan minat yang besar 

terhadap bidang kerjanya. 

d.   Kinerja (Y) 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan  untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

 

3.3.2 Definisi Operasional  

Menurut Masri Singarimbun (1989:46) Definisi operasional adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

Lebih lanjut Masri Singarimbun mengatakan definisi operasional adalah semacam 

petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Sedangkan 

definisi operasional menurut Mohammad Nazir (1999:152) adalah suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel atau kontruk dengan cara memberikan arti 

atau mendefinisikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur kontruk atau variabel tersebut.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua jenis, yaitu 

Variabel Independen atau Variabel Bebas dan Variabel Dependen atau Variabel 

Terikat. Variabel independen (bebas) adalah merupakan variabel yang 
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mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Sedangkan Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Di 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah budaya kerja, 

kompetensi  dan motivasi kerja, sedangkan yang menjadi variabel dependen 

adalah kinerja pegawai.  

Dengan definisi operasional kita akan mengetahui indikator dari variabel-

variabel penelitian dan definisi operasional merupakan unsur yang penting, karena 

definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel penelitian 

diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a.    Budaya Organisasi (X1) 

 Budaya organisasi adalah sebuah keyakinan, sikap dan nilai yang umumnya 

dimiliki, yang timbul dalam organisasi, dikemukakan lebih sederhana budaya 

adalah cara kita melakukan sesuatu, disini pola nilai, norma keyakinan, sikap dan 

asumsi ini mungkin tidak diungkapkan, tetapi akan membentuk cara orang 

berperilaku dan melakukan sesuatu 

b.   Kompetensi (X2) 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan 

serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut 

c.   Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu kemampuan untuk tekun menghadapi tugas, 

mampu mengatasi kesulitan secara mandiri dan menunjukan minat yang besar 

terhadap bidang kerjanya. 
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d.   Kinerja (Y) 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan  untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

 

No Variabel Dimensi Indikator 

 

1 2 3 4 

 Budaya  

Organisasi (X1) 
(Robbins, 2006) 

 

Perhatian pada Detail  Bersikap inovatif dalam 

pekerjaan 

Berani mengambil Resiko 

Cermat dalam pekerjaan 

Teliti dalam pekerjaan 

Orientasi Hasil Mengutamakan hasil daripada 

proses 

Orientasi pada Individu Memiliki inisiatif  dan 

Kemandirian dalam bekerja 

Orientasi Tim Loyalitas pegawai terhadap tim 

sangat tinggi 

Hasil pekerjaan merupakan 

kerjasama tim 

Keagresifan Bersikap agresif dalam 

pekerjaan 

Kompetitif dalam penyelesaian 

pekerjaan 

Kemantapan Loyalitas pada pekerjaan 

Berkomitmen dalam 

penyelesaian pekerjaan 

Tidak memetingkan ego 

sektoral  

2 Kompetensi (X2) 
 

(Palan, 2007) 

 

Pengetahuan memahami sistem berkaitan 

dengan pekerjaan dengan baik 

memahami prosedur yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

dengan baik 

memahami semua aturan yang 

berkaitan terhadap pekerjaan 

dengan baik 

Keterampilan Memiliki keterampilan dasar 

dalam pengelolaan data umum 

dan keuangan   

memberikan ide yang baik 

dalam bekerja.  
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No Variabel Dimensi Indikator 

 

1 2 3 4 

Sifat Menambah pengetahuan dalam 

bekerja 

Menambah Kemampuan dalam 

bekerja 

Bekerja berdasarkan tugas  

Bekerja berdasarkan fungsi 

Melaksanakan pekerjaan tepat 

waktu 

Mematuhi norma-norma sosial 

dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

Bekerja berdasarkan skala 

prioritas 

Mengutamakan efesiensi da 

efektivitas dalam pekerjaan 

3 Motivasi (X3) 
(Maslow dalam  

Hasibuan , 2003) 

Kebutuhan Fisik Sikap pegawai terhadap gaji 

Sikap pegawai terhadap beban 

kerja 

Tunjangan kesehatan dalam 

bentuk BPJS  

Kebutuhan akan 

keamanan dan 

Keselamatan 

Keamanan dalam bekerja  

 

Keselamatan dalam bekerja 

Kebutuhan Afiliasi mendapatkan promosi jabatan  

mendapatkan pendidikan yang 

lebih tinggi 

Kebutuhan Akan 

Penghargaan 

penghargaan atas hasil 

pekerjaan 

insentif dari pekerjaan 

Kebutuhan aktualisasi 

diri 

Berpeluang menduduki jabatan 

perhatian atas hasil pekerjaan 

bersosialisasi dengan 

pegawai yang lain 

menganggap rekan-rekan 

kerja sebagai Keluarga 

4 Kinerja (Y) 

(wibowo, 2010) 

Tujuan Melakukan pekerjaan sesuai 

target yang telah ditetapkan 

Bekerja dalam Team Work 

Standar Hasil Pekerjaan sesuai 

Standar yang telah ditetapkan 

Bekerja berdasarkan SOP 

Umpan Balik Penyelesaian pekerjaan 

sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

Meminimalisir kesalahan 

dalam pekerjaan 
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No Variabel Dimensi Indikator 

 

1 2 3 4 

Alat dan Sarana Ketersediaan peralatan 

kantor yang memadai 

 Kesempatan dalam 

menggunakan alat dalam 

pemyelesaian pekerjaan 

Kesempatan dalam sistem 

operasi dalam pemyelesaian 

pekerjaan 

Menggunakan alat dan sarana 

berdasarkan berdasarkan 

surat penugasan 

Peluang  Berpeluang memperbaiki 

hasil pekerjaan 

 

 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.4.1  Populasi 

Populasi adalah sejumlah individu yang akan dikenai generalisasi basil 

penelitian, minimal mempunyai satu karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh PNS (Tenaga Administrasi) Biro Umum dan 

Keuangan (BUK) yang ada di kantor pusat admnistrasi/rektorat Universitas 

Lampung. 

Menurut suharsimi Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. populasi dibatasi penduduk atau individu yang paling sedikit 

memiliki sifat yang sama. Pengertian tersebut dikandung maksud populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan 

keseluruhan dari individu itu harus dimiliki paling tidak satyu sifat yang sama. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas. maka populasi penelitian ini 

adalah seluruh PNS (Tenaga Administrasi) Biro Umum dan Keuangan (BUK.) 
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yang ada di kantor pusat admnistrasi/rektorat Universitas Lampung sebanyak 174 

orang. Rincian populasi dalam penelitian ini sebagai berikut 

 

Tabel. 3.2 

Jumlah Populasi Berdasarkan Unit Kerja/Bagian 

 

No. Unit Kerja / Bagian Jumlah 

1 HTL-BMNU 120 

2 KEUANGAN 26 

3 KEPEGAWAIAN 28 

 JUMLAH 174 

 Sumber: Kepegawaian Unila per 30 Mei 2016 

 

 

 

3.4.2    Sampel  

Sugiyono (2008: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).  

Menurut Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 

tersebut disebut penelitian sampel. Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 85) 

menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang 

memiliki sifat yang sama dengan populasi. Mengutip dari pernyataan para ahli di 

atas penulis menetapkan sampel sebesar 30% x 174 pegawai = 52 Pegawai 
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Tabel 3.3 

Sebaran Sampel 
 

No. Unit kerja/bagian Jumlah 

tenaga 

administr

asi 

% 

Populasi 

Jumlah sample Pembulata

n Sampel 

1 HTL-BMNU 120 69 120/174x52   =  35.86 36 

2 KEUANGAN  26 15 26/174 x 52   =    7,77 8 

3 KEPEGAWAIAN 28 16 28/174x52     =   8,36 8 

 Jumlah 174 100                       =   51,99 52 

Sumber :  Univesitas Lampung , 2016 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, penulis dalam pengambilan sampel 

menggunakan metode  purposive sampling dimana penetapan sampel berdasarkan 

prosentase populasi.  Tabel di atas menggambarkan jumlah perhitungan sampel 

yang akan digunakan sebagai responden yaitu sebanyak 64 responden pada Biro 

Umum dan Keuangan (BUK) yang terbagi dalam 3 unit kerja/bagian yang tersebar 

pada bagian HTL/BMNU sebanyak 44  responden, bagian keuangan sebanyak 10 

responden dan bagian kepegawaian sebanyak 10 responden.   

 

3.4.3  Teknik Sampling 
 

Teknik sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses 

seleksi yang dimaksud disini adalah proses untuk mendapatkan sampel. Somantri 

(2006:71), menjelaskan bahwa yang di maksud dengan sampling acak sederhana 

adalah sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap 

satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih ke dalam sampel.  

Menurut Somantri (2006) mengatakan bahwa sampling acak sederhana 

adalah sebuah metode sampling dasar dalam penelitian sosial, sebuah kerangka 

sampling mesti dibuat, masing-masing unit di daftar seluruhnya tanpa ada yang 

terlewat. Riduwan (2003:11) mengemukakan teknik pengambilan sampel atau 



 60 

teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari 

populasi. Jadi teknik sampling adalah suatu cara atau proses untuk mendapatkan 

sampel dari populasi.  

Menurut Sugiyono (2003:74-78). “Sampling adalah teknik pengambilan 

sample”. Ada dua macam teknik pengambilan sampel menurut Sugiyono yaitu: 

a).   Random Sampling 

Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi 

baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sampel dengan 

random ada tiga cara: 

1)    Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan 

kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel. 

2)    Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari 

sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan 

seterusnya. 

3).   Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan 

random. 

b).   Non Random Sampel  

Adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi 

kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sampel 

dengan non random sanpel ada tujuh cara yaitu: 
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1)    Proportional sampling adalah pengambilan sampel yang memperhatikan 

pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian.  

2)    Stratified sampling adalah cara pengambilan sampel dari populasi yang 

terdiri dari strata yang mempunyai susunan bertingkat. 

3)    Proporsive sampling adalah cara pengambilan sampel dengan 

menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. 

4)    Quota sampling adalah ruang dan tempat belajar baik yang tersedia 

dirumah maupun dikampus.  

5)    Double sampling atau sampling kembar sering digunakan 

dalam research dan penelitian yang menggunakan angket lewat usaha 

menampung mereka dan mengembalikan dalam angket.  

6)   Area probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang 

menunjukkan cara tertentu atau bagian sampel yang memiliki ciri-ciri 

populasi.  

7)    Cluster sampling adalah cara pengambilan sampel yang berdasarkan 

pada cluster-cluster tertentu.  

8)    Combinet adalah gabungan antara beberapa sampling dalam teknik 

random sampling dan teknik non random sampling di atas sehingga 

menyiapkan tampilan komunikasi. 

 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik simple random sampling dengan cara undian dimana pengambilan sampel 

dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap anggota populasi untuk 

menjadi anggota sampel. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

3.5.1 Kuesioner 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 

kuesioner, dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kemudian 

dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

kegiatan penelitian sebagai sumber data primer dengan memberikan daftar 

pertanyaan/ angket berstruktur yaitu pertanyaan mengenai tanggapan responden 

terhadap variabel budaya organisasi, , kompetensi, dan motivasi kerja dan Kinerja 

Pegawai, yang disertai dengan sejumlah alternatif pilihan jawaban bagi para 

responden, untuk mendapatkan hasil jawabannya.  

 

3.5.2 Observasi  
 

Pengumpulan data dengan metode observasi adalah Pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti 

guna melengkapi informasi yang dibutuhkan.  

 

3.6  Pengukuran Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono, (2012:105) Instrumen penelitian digunakan untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti, dengan demikian junlah instrumen yang 

akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang 

diteliti. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan alat bantu 

pengumpulan data berupa kuesioner. Adapun kuesioner dibagi dalam 3 dimensi, 

yaitu gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Hasil pengumpulan data primer 

dari responden berupa jawaban dari kuesioner, selanjutnya dilakukan penentuan 
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nilai atau skor dari alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert skala 

jenjang 5. Data skala Likert dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan. Karena Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. (Sugiyono, 2012:107).  

Selanjutnya dalam penelitian ini responden diminta memilih salah satu 

dari lima alternatif jawaban sebagai berikut :  

1. Pilihan jawaban (SB) = Sangat Baik , : diberi skor 4  

2. Pilihan jawaban (B) = Baik, : diberi skor 3  

3. Pilihan jawaban (KB) = Kurang Baik, : diberi skor 2  

4. Pilihan jawaban (TB) = Tidak baik, : diberi skor 1  

 

 

3.7  Teknik Pengujian Instrumen  

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Menurut Sugiyono (2012:119) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Teknik 

pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui data tersebut valid dan reliabel 

atau tidak, untuk mengukur harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih 

dahulu.  
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3.7.1  Validitas  

Untuk menguji validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas 

dengan menggunakan data yang terkumpul sebanyak 10 responden dengan r kritis 

(taraf signifikansi) 0,632. Nilai 0,632 didapat dari tabel penolong nilai r Pearson 

Moment. Dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,632 maka dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan bantuan SPSS 17, diketahui bahwa korelasi 13 pertanyaan 

mengenai budaya organisasi dengan skor total dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi 

 

Nomor r hitung R kritis Keputusan 

1 0.883 0,632 Valid 

2 0.767 0,632 Valid 

3 0.883 0,632 Valid 

4 0.890 0,632 Valid 

5 0.767 0,632 Valid 

6 0.872 0,632 Valid 

7 0.859 0,632 Valid 

8 0.830 0,632 Valid 

9 0.767 0,632 Valid 

10 0.872 0,632 Valid 

11 0.820 0,632 Valid 

12 0.883 0,632 Valid 

13 0.890 0,632 Valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

  Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa 13 pertanyaan 

mengenai budaya organisasi dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut 

dinyatakan valid karena nilai r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pernyataan ini dapat 

digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna dianalisis sebagai data 

penelitian. 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel  Kompetensi 

 

Nomor r hitung r  kritis Keputusan 

1 0.829 0,632 Valid 

2 0.821 0,632 Valid 

3 0.793 0,632 Valid 

4 0.736 0,632 Valid 

5 0.659 0,632 Valid 

6 0.871 0,632 Valid 

7 0.736 0,632 Valid 

8 0.776 0,632 Valid 

9 0.871 0,632 Valid 

10 0.673 0,632 Valid 

11 0.858 0,632 Valid 

12 0.686 0,632 Valid 

13 0.793 0,632 Valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

 Tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa 13 pertanyaan mengenai 

kompetensi pegawai dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid 

karena nilai r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuisoner prosedur pelayanan dapat digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya 

guna dianalisis sebagai data penelitian. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel  Motivasi Kerja 

 

Nomor R hitung r  kritis Keputusan 

1 0.904 0,632 Valid 

2 0.902 0,632 Valid 

3 0.736 0,632 Valid 

4 0.736 0,632 Valid 

5 0.904 0,632 Valid 

6 0.902 0,632 Valid 

7 0.736 0,632 Valid 

8 0.902 0,632 Valid 

9 0.944 0,632 Valid 

10 0.808 0,632 Valid 

11 0.902 0,632 Valid 

12 0.854 0,632 Valid 

13 0.736 0,632 Valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 
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  Tabel 3.6 di atas bahwa 13 pertanyaan mengenai motivasi kerja secara 

keseluruhan dinyatakan valid, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam kuisoner 

prosedur pelayanan dapat digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya guna 

dianalisis sebagai data penelitian. 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Variabel  Kinerja  

 

Nomor r hitung r  kritis Keputusan 

1 0.894 0,632 Valid 

2 0.817 0,632 Valid 

3 0.868 0,632 Valid 

4 0.783 0,632 Valid 

5 0.726 0,632 Valid 

6 0.894 0,632 Valid 

7 0.876 0,632 Valid 

8 0.885 0,632 Valid 

9 0.817 0,632 Valid 

10 0.868 0,632 Valid 

11 0.726 0,632 Valid 

12 0.876 0,632 Valid 

13 0.885 0,632 Valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau kepercayaan mengandung pengertian apakah sebuah 

instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke 

waktu (Sugiyono, 2004). Dalam pengambilan keputusan rebilitas, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai α> 0,60 ( Imam Ghozali, 2001 ).  

          Menurut Sugiyono (2014: 130) reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan posivistik 

kuantitatif, suatu data dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam 

objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu 
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berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data dipecah menjadi dua 

menunjukkan data yang tidak berbeda. Reliabilitas juga menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu alat ukur cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena alat tersebut sudah baik.Dalam penelitian ini digunakan 

teknik reliabilitas internal dengan rumus koefisien alpha. Menurut Arikunto 

(2006: 196), rumus Alpha Cronbach yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

adalah : 
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            Keterangan :      

r11=   reliabilitas instrumen 

k         =  banyaknya butir pertanyaan  

 2

b =  jumlah varian butir/item 

2

tV       =  varian total  (Arikunto, 2002: 193) 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.. Rumus untuk 

varian total dan varian item:  
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Keterangan:  

Jki = jumlah kuadrat seluruh skor item  

JKs = jumlah kuadrat subyek  
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Untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian, reliabilitas diukur berdasarkan 

data dari 10 responden dari kuesioner tahap pertama yaitu variabel budaya 

organisasi 13 pertanyaan, kompetensi 13 pertanyaan, Motivasi kerha 13 

pertanyaan dan kinerja 13 pertanyaan. Instrumen penelitian dikatakan reliabel 

apabila r hitung ≥ dari r tabel dengan taraf signifikansi 5%. Keseluruhan hasil uji 

reliabilitas yang diperoleh dengan bantuan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas  Variabel Budaya Organisasi, 

 Kompetensi , Motivas Kerja dan Kinerja  

 

Variabel Cronchbach  

Alpha 

Keterangan 

Budaya Organisasi 0,964 Reliabel 

Kompetensi 0,953 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,961 Reliabel 

Kinerja  0,969 Reliabel 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

3.8.1    Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012:29). Dalam statistik deskriptif 

penyajian data dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran. Sedangkan tujuan 

analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki atau diteliti (Riduwan dan Sunarto, 2013:38).  
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Dalam penyajian analisis deskriptif akan didapati nilai-nilai sebagai berikut:  

1.  Mean adalah nilai rata-rata;  

2.  Mode adalah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi;  

3.  Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan mulai dari 

data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya;  

4.  Range (rentangan) adalah data tertinggi dikurangi data terendah;  

5.  Standar deviasi (simpangan baku) adalah nilai yang menunjukkan tingkat 

(derajat) variasi kelompok;  

6.  Variance (varians) adalah kuadrat dari simpangan baku yang berfungsi untuk 

mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data.  

 

3.8.2    Statistik Inferensial  

 Menurut Sugiyono (2010:148), statistik inferensial merupakan teknik 

statistik yang berfungsi untuk menganalisis suatu data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial diberlakukan untuk seluruh 

populasi yang didasarkan pada data sampel sehingga kebenarannya disebut 

dengan peluang. Pada penelitian ini statistik inferensial menggunakan analisis 

regresi berganda. 

 

3.8.3     Uji Regresi Linear Berganda  

Dalam penelitian ini dikarenakan variabel bebas terdiri dari tiga varibael 

(mutu layanan, prosedur pelayanan dan Kepuasan Masyarakat) maka digunakan 

regresi linear berganda, yaitu analisis peramalan nilai pengaruh dua variable bebas 

atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal antar dua variabel atau lebih (Riduwan dan 
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Sunarto, 2013:108). Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat 

keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan 

melalui peningkatan variabel independen atau tidak (Sugiyono, 2012: 260). Secara 

konsepsional analisis regresi linear berganda mempunyai hubungan kausal dengan 

rumus sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 +b2 X2+ b3 X3 + e 
 

Keterangan:  

Y = variabel dependen (Kinerja)  

a = harga konstan (harga Y ketika harga X=0)  

b = nilai-nilai variabel independen  

X1 = variabel independen (Budaya organisasi)  

X2 = variabel independen (Kompetensi)  

X3 = variabel independen (Motivasi Kerja)  

 

3.8.4   Uji Asumsi Klasik  

Model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang 

terdiri dari nomalitas, heterosdedastisitas, multikoliniearitas, autokorelasi 

(Ghozali, 2001:78). Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model 

estimasi telah memenuhi kriteria ekometrik dalam arti tidak ada penyimpangan 

yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan. Pengujian tersebut 

meliputi:  

a.   Uji Normalitas  
 

     Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen dan keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. 

Jika data berdistibusi normal, maka analisis parametrik termasuk model-model 
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regresi dapat digunakan. (Umar, 2008:77) Untuk mengujinya akan digunakan 

alat uji normalitas, yaitu dengan melihat normal P-P Plot of Regretion 

Standardized Residual adalah:  

1.  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;  

2.  Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Umar, 

2008:77) 

 

b.    Uji Autokorelasi  

             Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif 

antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. (Umar, 2008:84) Untuk 

mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi autokorelasi dalam suatu model 

regresi, digunakan Durbin Watson Test (Santoso, 2000:218). Dasar 

pengambilan keputusan menggunakan DW test adalah (Santoso, 2000:220):  

 

c.     Uji Heterosikedastisitas  

         Uji heterosikedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians 

yang berbeda disebut heteroskedastisitas. (Umar, 2008:82). Pola yang 

diharapkan adalah titik-titik yang terjadi membentuk pola sebaran yang 



 72 

meningkat yaitu secara terus menerus bergerak menjauhi garis nol. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah:  

1.  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.  

2.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.  

 

d.    Uji Multikolinearitas  
 

       Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model 

regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antarvariabel 

independen. (Umar, 2008:80). Jika ada korelasi yang tinggi diantara 

variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya menjadi terganggu. Untuk melihat apakah ada 

multikolinearitas dalam penelitian ini, maka akan dilihat dari variance 

inflation factor (VIF) multikolinearitas dengan menggunakan rumusVIF 

(Umar, 2008:81) 
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2R

VIF


  

 

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai VIF dan Tolerance adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk melihat nilai tolerance  

-  Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih besar 0,1;  

-  Terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih kecil atau sama 

dengan  0,1.  
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2. Untuk melihat nilai tolerance  

- Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00;  

- Terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 

10,00.  

3.9   Uji Hipotesis  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 

dengan Uji Hipotesis/Goodness of Fit-nya (Imam Ghozali, 2001). Secara statistik, 

Goodness of Fit dapat diukur dari nilai uji F, nilai uji t, dan koefisien determinasi  

 

a.   Uji Simultan (Uji F ) 

Uji F bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

digunakan Uji F dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

R : Koefisien korelasi ganda 

k : Jumlah variabel independen 

      n    : Jumlah anggota sampel   

 ( Sugiyono, 2008 : 219) 

             Langkah – Langkah Pengujian sebagai berikut : 

1. Menetukan hipotesis  

  Ho :    semua variabel independen (X) secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel  dependen (Y)  
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  Ha :   semua variabel independen (X) secara simultan mempengaruhi 

variabel dependen (Y).  

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05).  

3. Menentukan signifikansi  

    Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

     Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

4. Membuat Kesimpulan  

    a.   Bila F hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha  diterima. Artinya seluruh variabel independen secara 

simultan  mempengaruhi variabel dependen.  

      b. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha  ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara 

simultan tidak  mempengaruhi variabel dependen  

b.    Uji Parsial ( Uji t)  

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk menguji 

secara hipotesis secara parsial digunakan Uji t dengan rumus : 
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         Keterangan :   

 t
 
hitung     =  Nilai t  

 r    
 

=  Koefisien Korelasi 

 n           =  Jumlah responden 

       ( Sugiyono , 2008 : 230 ) 
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Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:  

1. Menetukan hipotesis  

    Ho :      variabel independen (X) secara individual tidak mempengaruhi 

variabel dependen (Y)  

     Ha :      variabel independen (X) secara individual tidak mempengaruhi 

variabel dependen (Y).  

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05).  

3. Menentukan signifikansi  

     Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

     Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 39  

4. Membuat Kesimpulan  

     a. Bila t hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen.  

     b. Bila t hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Artinya variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi  variabel dependen  

 

c.   Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Imam Ghozali, 2001). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1   Gambaran Umum  

4.1.1  Kondisi Umum  Biro Umum dan Keuangan (BUK) Universitas  

          Lampung 
 

Biro Umum dan Keuangan (BUK) Universitas Lampung adalah unit kerja 

dibidang layanan kepegawaian, keuangan, dan umum yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung. Dalam 

memberikan pelayanan BUK didukung oleh Bagian yang terdiri dari: Bagian 

Kepegawaian,  Bagian Keuangan, dan Bagian Hukum Tata laksana, Barang Milik 

Negara dan Umum.  

Biro Umum dan Keuangan dalam memberikan layanan administrasi ada 

beberapa unit layanan sebagai berikut: Bagian HTL, BMN, dan Umum di lantai 1, 

Bagian Keuangan di lantai 1, dan lantai 2, sedangkan  layanan kepegawaian di 

lantai 3 pada Gedung Rektorat Universitas Lampung jalan Prof.Dr. Sumantri 

Brojonegoro nomor 1 Bandar Lampung. Keberadaan Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung berdasarkan: 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang 

Pendirian Universitas Lampung; 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 72 Tahun 2014 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung. 
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Sejak Agustus 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 72 tahun 2014  tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Lampung dimana Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Lampung 

menjadi Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung  selanjutnya struktur 

organisasi,  tata kerja, dan pengelolaan pada Biro Umum dan Keuangan 

Universitas Lampung berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI sebagaimana tersebut.  

4.1.2   Kepegawaian 

a.    Jumlah Tenaga Pendidik 

Biro Umum dan Keuangan Unila memberikan layanan pada tenaga pendidik 

(dosen) yang naik jabatan dan juga pangkat golongan yang dilakukan Bagian 

Kepegawaian. Selanjutnya akan disajikan jumlah tenaga pendidik (dosen) di 

Universitas Lampung berdasarkan  jabatan pada tahun 2011 sampai dengan 2015.  

Tabel  4.1 

Jumlah Tenaga Pendidik Universitas Lampung 

 

No 

 

Jabatan 

  

2015 

S1 S2 S3 Sp 

1 Guru Besar - - 58 - 

2 Lektor Kepala 4 233 171 - 

3 Lektor 14 297 91 1 

4 Assisten Ahli 24 177 12 7 

5 Tenaga Pengajar 8 37 - - 

 Jumlah 50 744 274 8 

Sumber :  Biro Umum dan Keuangan Univetsitas Lampung, 2016 
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b.  Jumlah Tenaga Kependidikan 

Tenaga Kependidikan pada Universitas Lampung  merupakan komponen 

pendukung tri dharma perguruan tinggi, jadi keberadaannya juga sangat penting 

baik pada layanan pendidikan maupun non pendidikan. Tenaga Kependidikan 

terdiri dari pegawai PNS dan pegawai Non PNS, pada pegawai PNS terdapat 

beberapa jabatan yaitu: Jabatan Struktural (Eselonisasi), Jabatan Fungsional, 

Teknisi, dan Fungsional Umum, dan Satpam, untuk  pegawai non PNS  sebagian 

besar pada jabatan administrasi umum, teknisi, Satpam, pengemudi, dan pramu 

kantor. Berikut akan disampaikan jumlah tenaga kependidikan. 

Tabel 4.2 

Jumlah  Tenaga Kependidikan Universitas Lampung 

 
 

No JABATAN 
PENDIDIKAN  

SD SLTP SLTA DIPL S1 S2 S3 Total 

1. Eselon II 0 0 0 0 1 2 0 3 

2. Eselon III 0 0 0 0 14 3 0 17 

3. Eselon IV 0 0 1 1 48 11 1 62 

4. Analis Kepegawaian 0 0 0 0 1 0 0 1 

5. Arsiparis 0 0 0 0 1 0 0 1 

6. Pengemudi 0 2 2 0 0 0 0 4 

7. Pramu Kantor 37 58 29 0 1 0 0 125 

8. Pranata Lab. Pendidikan 0 0 24 6 18 0 0 48 

9. Pustakawan 0 0 2 7 7 1 0 17 

10. Satpam 0 5 49 0 0 0 0 54 

11. Non Struktural 12 18 146 25 66 2 0 269 

12. Teknisi 0 1 23 15 4 0 0 43 

  Jumlah 49 84 276 54 161 19 1 644 

Sumber :  Biro Umum dan Keuangan Univetsitas Lampung, 2016 
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Tabel 4.3 

Jumlah PNS tenaga Kependidikan Universitas Lampung   

Berdasarkan pendidikan dan golongan Tahun 2015 

 
No 

GOL 
PENDIDIKAN 

SD SLTP SLTA DIPL S1 S2 S3 Total 

1. 1A 2 0 0 0 0 0 0 2 

2. 1B 18 0 0 0 0 0 0 18 

3. 1C 4 11 0 0 0 0 0 15 

4. 1D 0 43 0 0 0 0 0 43 

5. 2A 19 15 30 0 0 0 0 64 

6. 2B 3 1 115 5 1 0 0 125 

7. 2C 3 13 22 17 0 0 0 55 

8. 2D 0 1 14 11 0 0 0 26 

9. 3A 0 0 19 11 30 0 0 60 

10. 3B 0 0 68 8 20 0 0 96 

11. 3C 0 0 7 1 26 5 0 39 

12. 3D 0 0 1 1 63 5 0 70 

13. 4A 0 0 0 0 8 5 1 14 

14. 4B 0 0 0 0 12 2 0 14 

15. 4C 0 0 0 0 0 2 0 2 

16. 4D 0 0 0 0 1 0 0 1 

 Jumlah 49 84 276 54 161 19 1 644 

Sumber :  Biro Umum dan Keuangan Univetsitas Lampung, 2016 

 

Biro Umum dan Keuangan Unila sebagai pembina pegawai di Universitas 

Lampung, dalam memberikan layanan didukung  pegawai atau tenaga 

kependidikan berjumlah 215 orang pada kondisi per 1 Juli 2015 dengan rincian 

sebagai berikut: 

1)  Pejabat Struktural 13  orang 

2)  Pegawai/staf  yang berstatus PNS sebanyak  86 orang 

3)  Pegawai/staf  non PNS sebanyak  59  orang 

4)  Anggota Satpam yang berstatus PNS 22 orang; 

5)  Anggota Satpam Non PNS sebanyak  35 orang.  
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Tenaga kependidikan tersebut tersebar pada tiga Bagian yaitu: Bagian 

Kepegawaian, Bagian Keuangan, dan  Bagian HTL BMN Umum   juga 

mengkoordinasikan Satuan Pengamanan (Satpam). 

Biro Umum dan Keuangan Unila berfungsi sebagai Pembina pegawai juga 

melakukan evaluasi dan pembinaan  pada pegawai Non PNS yang ada pada 

Kantor Pusat Administrasi  meliputi :  BUK, BAK, BPHM, Lembaga, SPI, dan 

UPT-UPT di lingkungan Unila berjumlah 268 orang. 

 

4.1.3 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Lampung baik berupa 

bangunan dan tanah masih mampu menampung sivitas akademika Universitas 

Lampung dalam menjalankan berbagai fungsi dan tugasnya.  Sarana dan prasarana 

yang dikelola Biro Umum dan Keuangan Unila dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

a.  Luas Tanah 

Luas tanah yang dikelola Biro Umum dan Keuangan Unila sampai saat ini adalah 

3.601 m2, luas taman dan halaman parkir 600 m2, sampai pertengahan tahun 

anggaran 2015 tanah (aset tetap) masih dalam proses kepemilikan seluas 5.000 

m2. 

 

b.  Luas  bangunan dan gedung  

Luas gedung dan bangunan yang dikelola Biro Umum dan Keuangan Unila 

sampai saat ini  gedung kuliah seluas 5.000 m2, gedung perkantoran seluas 1.000 

m2, dan bangunan dan gedung lain-lain seluas 1.000 m2.  
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c.   Kendaraan Dinas  

Kendaraan dinas yang dikelola Biro Umum dan Keuangan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.4 

Kendaraan Milik BUK 

 

No. Jenis Kendaraan Jumlah Keterangan 

1. Bus 5  unit 2 rusak berat 

2. Minibus 70 unit Kondisi baik 

3. Mobil pikup/truk 3 unit Kondisi baik 

4. Ambulan 2  unit Kondisi baik 

5. Kendaraan roda 3 4 unit Kondisi baik 

6. Kendaraan roda 2 14 unit Kondisi baik 

      Sumber :  Biro Umum dan Keuangan Univetsitas Lampung, 2016 

 

d.  Mesin dan peralatan perkantoran (BUK) 

Tabel 4.5 

Mesin dan Peralatan Perkantoran 
 

No. Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 

1. LCD 675 unit  

2. kamera video 28 unit Kondisi baik 

3. TV 309 unit Kondisi baik 

4. vedio/vcd player 8 unit Kondisi baik 

5. Wireless sound system  11 unit Kondisi baik 

6. layar  177 unit Kondisi baik 

7. Komputer/PC 2462 unit Kondisi baik 

8. laptop  746 unit Kondisi baik 

9. printer  1218 unit Kondisi baik 

10. scaner    41 unit Kondisi baik 

11. Mesin Genset (listrik)  12 unit Kondisi baik 

12. Mesin pompa air 5 unit Kondisi baik 

13. Mesin potong rumput  39 unit Kondisi baik 

14. Mesin potong kayu  173 unit Kondisi baik 

15. Meja/kursi kerja  20.000 unit Kondisi baik 

16. Almari besi/kayu 210 unit Kondisi baik 

17. brangkas  12 unit Kondisi baik 

18. Meja sidang    73 unit Kondisi baik 

19. Server  111 unit Baik 

Sumber :  Biro Umum dan Keuangan Univetsitas Lampung, 2016 
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4.2  Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis  

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Universitas Lampung yang 

selanjutnya disebut Rencana Strategis Universitas Lampung (Renstra Unila), 

adalah dokumen perencanaan Universitas Lampung untuk periode 4 (empat) tahun 

yang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, serta program dan 

kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi.  

 Sasaran Strategis  Biro Umum dan Keuangan Unila pada tahun 2020 

merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai  selama 4 

(empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 

atau mungkin timbul, dan merupakan  bagian dari sasaran strategis Unila tahun 

2020 terutama pada peningkatan daya saing institusi.  

 

a.   Visi  

 Visi yang telah ditetapkan berperan sebagai aspirasi, penuntun (road map), 

sumber inspirasi dan motivasi, karakter, pilihan strategis, energi dan identitas bagi 

Pimpinan, tenaga Administrasi, teknisi,  dan tenaga fungsional baik PNS dan Non 

PNS BUK Unila bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih baik secara 

komparatif dan kompetitif, maka visi  BUK Universitas Lampung  yang akan 

dicapai pada tahun 2025, sebagai berikut:  

“Menjadi   Biro  yang  handal  dalam bidang  Kepegawaian, Keuangan, HTL, 

BMN, dan Umum  yang mampu menunjang pencapaian  Universitas Lampung 

Pada Tahun 2025 menjadi  Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik  Di Indonesia “ 
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Visi BUK Unila  mendukung  pencapaian Universitas Lampung pada tahun 2025 

menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia. 

 

b.   Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Umum dan Keuangan menetapkan 

misi yang tentu diselaraskan dengan misi Universitas Lampung. Misi Biro Umum 

dan Keuangan yaitu: 

1. Pengembangan dan pengelolaan  Sumberdaya Manusia: tenaga pendidik 

(dosen), kependidikan,  dan  Teknisi dan fungsional lainnya; 

2. Pengembangan dan pengelolaan  sarana dan prasarana 

3. Optimalisasi dan akuntabilitas anggaran;    

4. Penggunaan TIK dalam setiap layanan.                                                                  

 

c.  Tujuan 

Berdasarkan misi yang sudah dirumuskan, Biro Umum dan Keuangan 

menentukan tujuan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan  sumberdaya yang professional; 

2. Pengembangan dan Pengoptimalan  sarana dan prasarana yang sesuai standar; 

3. Mewujudkan   efektivitas, efesien, dan  akuntabilitas anggaran; 

4. Mewujudkan  layanan  prima yang berbasis  TIK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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d.    Sasaran Strategis 

Sasaran strategis Biro Umum dan Keuangan Unila tahun 2020 merupakan 

sasaran yang ingin dicapai yang sesuai kondisi dan terukur pada tahun 2020, 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan  formasi PNS dan Non PNS,  rekrutmen SDM, pengangkatan, 

kepangkatan, mutasi, dan rencana pengembangan  pendidik dan tenaga 

kependidikan, teknisi, dan fungsional lainnya; 

2. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai standar; 

3. Terwujudnya pengelolaan BMN yang optimal dan berbasis TIK;  

4. Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan yang 

berbasis TIK; 

5. Terwujudnya pelayanan prima dalam layanan kepegawaian, keuangan, dan 

layanan Umum.  

 

4.3  Target Kinerja 

Target kinerja adalah tujuan kuantitatif hasil dari suatu program kerja atau 

kegiatan pada periode tertentu. Target kinerja ditentukan berdasarkan hasil 

evaluasi perencanaan sebelumnya, kondisi saat ini, sumber daya yang dimiliki, 

dan tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh pengelola dan pemangku 

kepentingan (stakeholders) Unila. Khusus Biro Umum dan Keungan (BUK) 

didukung oleh Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, dan Bagian HTL BMN 

Umum.  
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Biro Umum dan Keuangan Unila telah menetapkan program kerja yang mengacu 

pada program kerja Universitas Lampung sebagai program pendukung tridharma 

perguruan tinggi. Program kerja Biro umum dan Keuangan adalah. 

1. Pembinaan, koordinasi, dan  pengelolaan tenaga pendidik; 

2. Pembinaan, koordinasi,  dan pengelolaan tenaga kependidikan; 

3. Pembinaan, koordinasi, peningkatan penerimaan PNBP, kerjasama, dan 

peningkatan pengelolaan keuangan. 

4. Pembinaan, koordinasi penyusunan laporan keuangan Universitas Lampung; 

5. Pembinaan, koordinasi dan peningkatan pengelolaan sarana prasarana; 

6. Pembinaan, koordinasi peningkatan ketertiban dan keamanan kampus.   
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan  

Berdasarkan Hasil perhitungan pada bab sebelumnya dperoleh kesimpulan “ 

a.   Budaya organisasi berpengaruh dalam peningkatan kinerja sebesar 15,3 % 

sedangkan sisanya sebesar 84,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

b.     Kompetensi  berpengaruh dalam peningkatan Kinerja. Kompetensi 

berpengaruh dalam peningkatan kinerja kinerja  sebesar 26% sedangkan 

sisanya sebesar 74 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian 

c.   Motivasi kerja berpengaruh dalam peningkaan kinerja. motivasi kerja 

berpengaruh dalam peningkaan kinerja sebesar 26,2 % sedangkan sisanya 

sebesar 73,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini  

d.    Budaya organisasi, kompetensi dan motivasi kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja  sebesar 36,8% sedangkan sisanya sebesar 63,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   
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6.2   Saran 

a. Pengembangan budaya organisasi menjadi budaya kerja di institusi harus 

berpedoman pada SOP yang diterapkan. Penyelesaian suatu pekerjaan 

dengan penerapan budaya kerja tim akan menghindari sifat egosektoral, pada 

akhirnya hasil pekerjaan yang dihasilkan merupakan hasil kerja tim bukan 

hasil kerja individu. 

b. Kompetensi pegawai lebih tingkatkan dalam hal kemampuan dan keahlian 

serta karakter pegawai   hal ini diperlukan untuk mencapai efektivitas dan 

efesiensi pekerjaan. 

c. Motivasi kerja pegawai perlu ditingkatkan dengan cara memberikan 

penghargaan atas hasil pekerjaan.  Penghargaan itu berupa insentif dan 

promosi jabatan.   

d. kinerja pegawai perlu ditingkatkan dengan menerapkan budaya kerja, 

pemberian kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan 

keahlian serta pemberian motiviasi secara berkelanjutan akan membantu 

organisasi dalam mencapai target kinerja  
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