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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL ABILITY AND MOTIVATION ON
PERFORMANCE OF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH (BPBD) REGENCY PESAWARAN

By

QUQILA GAUTAMA

This research analyze about the influence of individual ability and motivation on
performance Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Regency
Pesawaran, in which performance of BPBD Regency Pesawaran is not
maximazed in disaster relief. focus in this research is to know and test how much
the level of influence the dependent variable (individual ability and motivation)
against the independent variable (performance) in Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Regency Pesawaran. This research uses a type of
quantitative research associate with proof of testing which begins with theories or
hypotheses. technique of data analysis in this study uses descriptive statistics,
statistical inferensial, multiple linear regression, test hypothesis and test the
classical assumptions

The results of research on the influence of individual ability and motivation on
performance Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Regency
Pesawaran obtained significant influence between the independent variable
(Individual ability and the motivation) toward organizational performance. The
authors draw the conclusion that there is an influence between the variable with a
value of F-female of 13.784 far greater than F-table of 2.40 and value of 0.000
probability is much smaller than the alpha 0.10. There are some sectors that
should be improved in BPBD Regency Pesawaran so that performance is getting
better as the number of personnel, facilities and infrastructure. As for the author's
suggestions (1) recruiting competent and sufficient human resources, (2) addition
of facilities and infrastructure of the organization, (3) incresed salaries to meet the
needs of boards, (4) doing research on community needs priorities, and (5)
conduct activities in accordance with strategic plans.
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ABSTRAK
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KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

QUQILA GAUTAMA

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kemampuan individu dan motivasi
terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) Kabupaten
Pesawaran, dimana kinerja BPBD kabupaten Pesawaran belum maksimal dalam
menanggulangi bencana. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menguji seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen
(kemampuan individu dan motivasi) terhadap variabel dependen (kinerja) di
Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) Kabupaten Pesawaran.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif  asosiatif dengan
pembuktian pengujian yang dimulai dengan teori-teori atau hipotesis. Penelitian
ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data  melalui kuisioner atau angket.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif,
statistik inferensial, regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian tentang pengaruh kemampuan individu dan motivasi terhadap
kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) Kabupaten Pesawaran
maka diperoleh  pengaruh yang signifikan antara variabel independen
(kemampuan individu dan motivasi) terhadap kinerja organisasi. Penulis menarik
kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikasi antar variabel dengan nilai F-
hitung sebesar 13.784 jauh lebih besar dari pada F-tabel sebesar 2.40 dan nilai
probabilitas sebesar 0.000 jauh lebih kecil dari alpha 0.10. Ada bebrapa sektor
yang harus ditingkatkan di BPBD Kabupaten Pesawaran agar kinerja semakin
baik seperti penambahan personel, sarana dan prasarana. Adapun saran penulis (1)
merekrut SDM yang kompeten dan memadai, (2) penambahan sarana dan
prasarana organisasi, (3) peningkatan gaji pegawai untuk memenuhi kebutuhan
papan, (4) melakukan riset tentang prioritas kebutuhan masyarakat, dan (5)
melakukan kegiatan sesuai rencana strategi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan diperlukan sistem administrasi

yang sangat kompleks yang sering disebut administrasi negara. Menurut Chandler

dan Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa administrasi negara adalah

proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan

untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-

keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Pasolong (2010:8) Administrasi

negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan

publik secara efektif dan efisien. Maka peran organisasi publik sangat vital untuk

melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

Baik buruknya organisasi dalam mencapai tujuan, sangat erat kaitanya dengan

kinerja. Menurut Surjadi (2009:52) menerangkan bahwa kinerja organisasi adalah

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi

berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana

organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah

ditetapkan sebelumnya.
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Untuk mengukur suatu kinerja terdapat banyak aspek diantaranya menurut

Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178), yaitu produktivitas, kualitas layanan,

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut BPKP dalam

Mahsun (2006:74) yaitu spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif baik yang

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, relevan, dapat dicapai, fleksibel dan efektif.

Secara teori ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi,

diantaranya menurut Mahmudi (2010:20), Kinerja organisasi dipengaruhi oleh

faktor personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan

faktor kontekstual. Sedangkan Menurut Pasolong (2010:186), faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja organisasi adalah kemampuan, motivasi, energi, teknologi,

kompensasi, kejelasan tujuan, dan keamanan. Menurut Mangkunegara (2005:13)

faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi adalah aktor

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).

Meningkatkan mutu kinerja organisasi adalah harapan dari setiap organisasi agar

tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka peran

dari sumber daya manusia sebagai motor organisasi sangatlah penting, penggerak

organisasi pada dasarnya adalah individu-individu yang ada di dalam sebuah

oganisasi dan untuk mencapai kinerja yang baik dapat dilihat dari sejauh mana

kemampuan pegawaidari setiap individu dapat menyelesaikan tugas secara efektif

dan efisien. Agar individu disebuah organisasi selalu berkemampuan

pegawaidengan apa yang diharapkan, maka motivasi adalah faktor yang tidak bisa

dikesampingkan.

Menurut Robbins (2007:348), Kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk

mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan adalah faktor
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penting dalam meningkatkan produktifitas kerja, kemampuan berhubungan

dengan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang dimiliki oleh

seseorang.. Sedangkan menurut Kusumasari  (2014:48) kemampuan individu dan

faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk  menciptakan organisasi yang

baik adalah kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan dan teknis.

Menurut Moskowits dalam Hasibuan (2009:144), menerangkan bahwa motivasi

secara umum didefinisikan sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku dan

pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. Sedangkan

Terry dalam Hasibuan (2009:145), mengemukakan bahwa motivasi adalah

keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk

melakukan tindakan-tindakan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang

motivasi diantaranya teori Tata Tingkat Kebutuhan Maslow. Menurut Maslow,

kebutuhan-kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam lima tingkatan sebagai

berikut: physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, self

actualization. Teori dua faktor Frederick Herzberg dalam Hasibuan (2009:146),

menurut Frederick Hezberg  memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari

keberadaan motivator intrinsik dan bawa ketidakpuasan kerja berasal dari

ketidakberadaan faktor-faktor ekstrinsik. Kemudian teori-teori Mc. Clelland yang

membagi tiga kebutuhan manusia yaitu need for achievement, need  for  affliation,

need for power.

Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2005: 13) bahwa

faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi adalah kemampuan dan

motivasi. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji seberapa besar

pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan
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Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan tiga faktor  yaitu

pertama faktor kinerja organisasi akan menggunakan teori yang dikemukakan

oleh Dwiyanto  dalam  Pasolong  (2010:178), yaitu produktivitas,  kualitas

layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Kemampuan dengan

merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Kusumasari  (2014:48) yaitu

kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan dan teknis. Serta faktor motivasi

dengan menggunakan teori dua faktor oleh Frederick Herzberg dalam Hasibuan

(2009:146). Faktor kinerja sebagai variabel dependen serta kemampuan dan

motivasi sebagai variabel independen.

BPBD adalah organisasi pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas

penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota

dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi

Nasional Penanggulangan Bencana. Dikutip dari lampungtoday.com BPBD

Pesawaran telah mencatat jumlah kejadian bencana kebakaran pada tahun 2014

sebanyak 13 kali, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 18 kali.

Peningkatan jumlah kejadian mengindikasikan bahwa kinerja BPBD pesawaran

sedang mengalami tren penurunan, menurunnya kinerja BPBD pesawaran dalam

mengatasi bencana kebakaran tentu saja akan berdampak kerugian terutama

masyarakat yang sebagai objek sasaran BPBD Pesawaran dalam melakukan

pelayanan.

Kemampuan BPBD pesawaran dalam menangani bencana yang terjadi di

pesawaran belum cukup optimal, dikutip dari saibumi.com menyebutkan bahwa

keterbatasan anggaran menjadi penghalang antara keingininan masyarakat

terhadap BPBD Pesawaran dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam.
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Pesawaran sendiri merupakan daerah yang cukup luas  terdiri dari 11 kecamatan,

namun pos BPBD dan mobil pemadam kebakaran hanya terdapat di dua lokasi

saja yaitu di kecamatan Gedongtataan dan Padang Cermin, belum lagi

keterbatasan alat pendeteksi gempa yang diminta oleh masyarakat yang berada di

kepulauan.

BPBD Pesawaran terdiri dari 59 anggota pegawai, untuk menangani wilayah yang

cukup luas dengan keterbatasan sumberdaya serta akses jalan yang tidak semua

baik tentu dibutuhkan motivasi ekstra agar para pegawai selalu bekerja pada

performa terbaik dalam menghadapi setiap bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Maka motivasi harus terus ditingkatkan. Atas dasar diatas maka penelitian ini

sangat penting dan menarik dilakukan untuk melihat sejauh mana faktor

kemampuan dan motivasi terhadap kinerja di BPBD Pesawaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemampuan individu Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana tingkat motivasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesawaran?

3. Bagaimana tingkat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesawaran?

4. Apakah kemampuan individuberpengaruh signifikan terhadap tingkat

kinerja organisasi?
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5. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja

organisasi?

6. Apakah kemampuan individu dan motivasi berpengaruh secara simultan

terhadap tingkat kinerja organisasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kemampuan individu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat motivasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.

4. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan individu terhadap tingkat

kinerja organisasi.

5. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap tingkat kinerja organisasi.

6. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan kemampuan individu dan

motivasi terhadap tingkat kinerja organisasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu

pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dan digunakan sebagai

pengetahuan di dalam sebuah praktek kajian Ilmu Administrasi Negara,

khususnya Organisasi Publik dan Perilaku Organisasi. Hasil penelitian ini
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diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang Organisasi Publik dan

Prilaku Organisasi.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bagi

pemerintah, mahasiswa dan penelitian selanjutnya berupa informasi

mengenai pengaruh kemampuan individu dan faktor motivasi terhadap

tingkat kinerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesawaran.

b. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai syarat kelulusan di

universitas.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori tentang Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Wibowo (2007:7), kinerja berasal dari pengertian performance. Ada

pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau

prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas,

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan

berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang

dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja menyangkut tentang apa yang

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Sedangkan menurut

Menurut Prawirosentono dalam Sinambela (2012:137), kinerja adalah hasil

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,

dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi bersangkutan secara legal,

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika. Menurut  Mahsun

(2006:25), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam

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

strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk
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menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok

individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan

ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah

suatu proses dan hasil kerja atau tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka

mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

2. Pengertian Kinerja Organisasi

Menurut Pasolong (2010:175), kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja

yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas

dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau

dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya

mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Surjadi (2009:52),

kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi

tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat

dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang

didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut  Wibawa

dalam Pasolong (2010:176), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah

sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang

ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang

sistemik dan meningkatkan kemampuan secara terus menerus untuk  mencapai

kebutuhannya secara efektif. Menurut Steers (2003:73) pengertian kinerja

organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas
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dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Dari beberapa

pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah

keseluruhan hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam rangka mencapai

tujuannya, sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan oleh

organisasi. Kemudian dapat diidentifikasi seberapa besar tingkat keberhasilan

serta tingkat kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2010:12), pengukuran kinerja merupakan alat untuk

menilai kesuksesan suatu organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik,

kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan

dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor

publik melalui kemmpuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik

yang relatif murah dan berkualitas. Selanjutnya menurut Mahmudi (2010:14),

pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian

manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan

karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta,

penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah :

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan

pemberian reward and punishment.
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e. Memotivasi pegawai.

f. Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Mahsun (2006:26), pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat

yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan

berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan

organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

akuntabilitas. Selanjutnya menurut Mahsun (2006:34) yang mengungkapkan

bahwa pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat

agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja.

Kemudian hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa yang

telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.

Kemudian menurut Wibowo (2007:319), pengukuran hanya berkepentingan

untuk mengukur apa yang penting dan relevan. Untuk itu, perlu jelas tentang

apa yang dikatakan penting dan relevan sebelum menentukan ukuran apa yang

harus digunakan. Hal-hal yang diukur tergantung pada apa yang dianggap

penting oleh stakeholders dan pelanggan. Pengukuran mengatur keterkaitan

antara strategi berorientasi pelanggan dan tujuan dengan tindakan. Pengukuran

kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara :

a. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah

terpenuhi.

b. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.

c. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja.

d. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu

prioritas perhatian.
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e. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas.

f. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya.

g. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja

merupakan suatu alat atau cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana

tujuan, sasaran serta program dari suatu organisasi dapat tercapai yang

bertujuan untuk meningkatkan suatu kinerja organisasi.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan sebuah hasil yang berupa kualitas maupun

kuantitas yang telah dicapai oleh sebuah organisasi yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok yang ada di dalam organisasi dalam melaksanakan

tugasnya. Menurut Lusthaus (1999:183) terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu:

1. Lingkungan eksternal, dimensi kunci yang dapat mempengaruhi

lingkungan adalah lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan

administratif, aturan, kebijakan budaya sosial, ekonomi, teknologi.

2. Motivasi organisasi, hal yang memotivasi organisasi adalah sejarah, misi,

budaya, insentif atau imbalan.

3. Kapasitas organisasi, terdiri dari:

a. Strategi kepemimpinan

b. Sumber daya manusia

c. Manajemen keuangan

d. Proses organisasi

e. Program manajemen
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f. Infrastruktur

g. Rantai institusional

Menurut Mahmudi (2010:20), mengemukakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja suatu organisasi antara lain yaitu:

a. Faktor personal atau individu

Faktor ini meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan

diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

b. Faktor kepemimpinan

Faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat,

arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau team leader.

c. Faktor tim

Faktor ini meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

kekompakan serta keeratan anggota tim.

d. Faktor sistem

Faktor ini meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam

organisasi.

e. Faktor konstektual (situasional)

Faktor ini meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan

internal.

Menurut Pasolong (2010:186), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemampuan
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Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins dalam Pasolong (2010:186),

adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam

suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi, antara

lain yaitu:

1. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk

melakukan kegiatan mental. dan

2. Kemampuan fisik, yaitu kemampuan untuk diperlukan tugas-tugas

yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang

memiliki bakat dan intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi. Sedangkan

bakat yang biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan

pengembangan pengetahuan melalui tiga hal yaitu pendidikan, pelatihan

serta pengalaman kerja.

b. Kemauan

Kemauan atau motivasi menurut Robbins dalam Pasolong (2010:186)

adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk

tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi

oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

1. Pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki

lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi

udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan

sebaiknya ada musik.

2. Pengaruh lingkungan sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam

melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar
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penghasilan saja, melainkan juga mengharapkan penghargaan oleh

pegawai lain, pegawai lebih berbahagia apabila menerima dan

membantu pegawai lain.

c. Energi

Energi menurut Jordan E. Ayan dalam Pasolong (2010:186) adalah

pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik

yang mencukupi, maka perbuatan kreatif pegawai terhambat.

d. Teknologi

Teknologi dapat di katakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh

individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanikal, untuk

membantu beberapa perubahan terhadap objek tersebut. Menurut Rousseau

dalam Pasolong (2010:188), mengatakan bahwa teknologi adalah

penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan.

e. Kompensasi

Kompensasi yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa

kinerja dan bermanfaat baginya.

f. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian

kinerja. Oleh karena itu pegawai tidak mengetahui dengan jelas tujuan

pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien

dan atau kurang efektif.

g. Keamanan

Keamanan pekerjaan menurut Strauss dan Sayles dalam Pasolong

(2010:189), yaitu sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena
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pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari

pada gaji atau kenaikan pangkat.

Menurut Mangkunegara (2005:13) faktor yang mempengaruhi pencapaian

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

Sedangkan menurut Simamora dalam Mangkunegara (2005:14), kinerja

(Performance) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

a. Faktor individual, yang terdiri antara lain :

1. Kemampuan dan keahlian

2. Latar belakang

3. Demografi

b. Faktor psikologi, yang terdiri antara lain :

1. Persepsi

2. Attitude

3. Personality

4. Pembelajaran

5. Motivasi

c. Faktor organisasi, yang terdiri antara lain :

1. Sumber daya

2. Kepemimpinan

3. Penghargaan

4. Struktur

5. Job design

Dari beberapa penjelasan diatas, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja

organisasi, dimana faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun
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eksternal, tergantung pada jenis, karakteristik serta tujuan pembentukan

organisasi itu sendiri. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang pendapat yang dikemukakan oleh

Mangkunegara, yaitu seberapa besar tingkat pengaruh kemampuan (ability)

dan motivasi (motivation) terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Pesawaran.

5. Indikator Kinerja Organisasi

Menurut Menurut Mahmudi (2010:155), indikator kinerja merupakan sarana

atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses,

dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi

organisasi sector publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi

manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Secara umum,

indikator kinerja memiliki peran antara lain yaitu :

a. Membantu memperbaiki praktik manajemen.

b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggung

jawab secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau

kegagalan.

c. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan

pengendalian.

d. Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga

memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja

disemua level organisasi.

e. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf.
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Adapun beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja

organisasi sektor publik menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178), antara

lain yaitu :

a. Produktivitas

Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipakai

sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu

sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang

diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang

dimaksud produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah

suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan

bahwa suatu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari

esok lebih baik dari hari ini.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan

kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan

publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto, kepuasan

masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi

publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai

indikator kerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat

seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan
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masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali diperoleh dari media

massa ataupun diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka

bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah

dipergunakan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator untuk

menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-

program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

aspirasi masyarakat. Secara singkat  responsivitas disini menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Responsivitas juga dimaksudkan sebagai salah satu

indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan

kemampuan publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah

ditunjukkan dengnan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan

masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah, maka

dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas

Responsibilitas adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi

yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun

implisit. Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika

berbenturan dengan responsivitas.
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e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi

publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh

rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan

publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan

untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu

konsisten dengan kehendak publik. Kinerja organisasi publik tidak hanya

bisa dilihat dari ukuran internal dan dikembangkan oleh organisasi publik

atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat

dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di

masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang

tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai serta

norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, ada pula menurut Kumorotomo dalam Pasolong (2010:180),

beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai

kinerja organisasi publik, antara lain yaitu:

a. Efisiensi

Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi

pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi

serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

b. Efektivitas
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Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik

tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis,

nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.

d. Daya tanggap

Daya tanggap yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh

perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari

daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang

mendesak.

Kemudian adapula lima dasar yang dapat dijadikan indikator kinerja sektor

publik, menurut Nasucha dalam Pasolong (2010:180), antara lain yaitu:

a. Pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan.

b. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah

dari pada yang direncanakan.

c. Efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan

pengeluaran.

d. Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya

dengan hasil yang dicapai.

e. Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang

dihasilkan.
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Sementara itu, menurut Mahsun (2006:81), indikator kinerja merupakan

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja

mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang

sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya

cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria yang mengacu

pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat

kuantitatif. Selanjutnya syarat indikator kinerja menurut BPKP dalam Mahsun

(2006:74) adalah sebagai berikut:

a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan

kesalahan interpretasi.

b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun

kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai

kesimpulan yang sama.

c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang

relevan.

d. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan

keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta proses.

e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

f. Efektif, data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang

tersedia.
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Dari beberapa penjelasan indikator kinerja di atas, sehingga dapat di ketahui

bahwa indikator untuk mengukur kinerja pada suatu organisasi dapat di lihat

dari berbagai pendekatan yaitu, baik dari pendekatan ekonomi, sosial,

keorganisasian maupun manajemen. Dalam penelitian ini, peneliti

menganalisis elemen dari indikator-indikator kinerja dengan mengidentifikasi

indikator yang dominan, yang dipaparkan oleh para ahli diatas, yang kemudian

indkator-indikator yang digunakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi

organisasi yang diteliti serta permasalahan yang terjadi, sehingga data yang

diperoleh relevan. Dalam penelitian ini, penulis dapat menentukan indikator-

indikator kinerja yang dapat diambil untuk menilai kinerja BPBD Kabupaten

Pesawaran meliputi lima indikator yang disampaikan Dwiyanto dalam

Pasolong (2010:178) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas.

B. Teori tentang Kemampuan Individu

1. Pengertian Kemampuan Individu

Menurut Robbins (2007:348), Kemampuan merujuk ke kapasitas individu

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan

adalah faktor penting dalam meningkatkan produktifitas kerja, kemampuan

berhubungan dengan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang

dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi kemampuan seorang pegawai dalam

bekerja maka semakin tinggi pula kinerjanya. Jadi kemampuan individu

sangat berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi.
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Menurut sigit (2003:24), kemampuan dapat diartikan ialah bakat yang melekat

pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang

diperoleh sejak lahir, belajar dan dari pengalaman.

Selanjutnya winardi (2004:201), mengartikan sebuah kemampuan (Ability)

merupakan sebuah sifat (yang melekat pada manusia atau yang dipelajari)

yang memungkinkan seseorang melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan

mental atau fisikal.

Menurut Sampurno (2011:40) kemampuan merepresentasikan seperangkat

sumber terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas–aktivitas

penting. kemampuan menyatu dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja

atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi. Kemampuan

diartikan sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau

serangkaian aktivitas.

2. Jenis-jenis Kemampuan Individu

Menurut Robbins (2007:356), Kemampuan adalah suatu kapasitas yang

dimiliki seseorang individu yang mengerjakan berbagai tugas suatu pekerjaan.

Ada dua kemampuan, yaitu:

a. Kemampuan intelektual

Kemampuan yang diperlukan untuk melakukan atau menjalankan kegiatan

mental. Robbins (2007:357) mencatat tujuh dimensi yang membentuk

membentuk kemampuan intelektual yaitu:

1. Kecerdasan numerik dalah kemampuan berhitung dengan cepat dan

tepat.
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2. Pemahaman verbal yakni kemampuan memahami apa yang dibaca dan

didengar.

3. Kecepatan perseptual yaitu kemampuan mengenal kemiripan dan

perbedaan visual dengan cepat dan tepat.

4. Penalaran induktif yaitu kemampuan mengenal suatu urusan logis satu

masalah dan pemecahannya.

5. Penalaran deduktif yaitu kemampuan menggunakan logika dan

penalaran implikasi dari suatu argumen.

6. Visualisasi ruang yaitu kemampuan membayangkan bagaimana suatu

objek akan tampak seandainya posisi dalam ruang diubah.

7. Ingatan dalah kemampuan yang menahan dan mengenang kembali

masa lalu.

b. Kemampuan fisik

Kemampuan untuk melakukan tugas yang menunutut daya stamina,

kecekatan dan keterampilan. Kalau kemampuan intelektual berperan besar

dalam pekerjaan yang rumit, kemampuan fisik hanya menguras

kemampuan fisik. Kinerja pegawai ditingkatkan apabila terdapat

kesesuaian yang cukup signifikan antara kemampuan dan jabatan.

Demikian sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan antara keduanya maka

kinerja akan rendah dan cenderung pegawai tersebut akan gagal.

Menurut Rivai (2010:232), Seluruh kemampuan seorang individu pada

hakikatnya tersusun dari tiga faktor, yaitu:
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a. Kemampuan Intelektual

Melalui Tes IQ misalnya, dirancang untuk memastikan kemampuan

intelektual umum seseorang. Selain dari kemampuan intelektual yang

sering dihubungkan dengan IQ perlu juga dipertimbangkan kematangan

EQ (Emotional Quotient) untuk keberhasilan tujuan organisasi.

b. Kemampuan Fisik

Sementara kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar

dalam pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan untuk pemrosesan

informasi, kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan

kemampuan fisik ini dapat dianalogikan dengan kemampuan berkreativitas

(CQ = Creativity Quotient). Misalnya, pekerjaan yang keberhasilannya

menuntut stamina, kecekatan tangan, kekuatan tungkai atau bakatbakat

serupa manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan.

Ada Sembilan kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan

tubuh, kekuatan statis, kekuatan, keluwesan extent, keluwesan dinamis,

koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Setiap individu berbeda

dalam hal sejauh mana mereka mempunyai masing-masing kemampuan-

kemampuan tersebut.

c. Kemampuan Spiritual

Selain kemampuan intelektual (IQ), kemampuan emosional (EQ), dan

kemampuan fisik, perlu disertai dengan kemampuan spiritual (SQ)

sehingga semua aktivitas yang dilakukan dapat dilandasi oleh iman yang

kuat dan memadai.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Individu

Menurut Nitisemito (2005:66), faktor yang mempengaruhi kemampuan

individu antara lain:

a. Pendidikan dan pelatihan

Dalam pelatihan sangat penting untuk diketahui setiap tahap yang

berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan pekerjaan tersebut, kita tidak

dapat berasumsi bahwa peserta pelatihan dapat mengerjakan sesuatu tanpa

harus diberitahu terlebih dahulu. Salah satu sumber materi pelatihan adalah

job description, ataupun pengertiannya uraian kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang pegawai sehingga seluruh pekerjaan pada bidang tersebut

dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

b. Gizi dan kesehatan

Bagi perusahaan sangat penting untuk memperhatikan gizi dan kesehatan

tenaga kerja. Gizi dan kesehatan yang baik memberikan kemampuan serta

kesegaran fisik dan mental seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Semakin baik keadaan gizi dan kesehatan seseorang semakin tinggi pula

produktifitas kerjanya. Fasilitas dan pelayanan kesehatan mencakup

pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina,

tenaga serta vitalitas tenaga kerja.

4. Faktor-faktor Pendukung Kemampuan Individu

Menurut Sampurno (2011:50), kemampuan individu saling berkaitan dengan

sumber daya, strategi dan keunggulan kompetitif. Kualitas dan kapasitas

sumber daya organisasi sangat menentukan kemampuan. Faktor pendukung

kemampuan sendiri berupa sumber daya wujud (tangible), seperti keuangan,
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dan fisik (gedung, peralatan dll), sumberdaya  nirwujud (intangible

resources), seperti teknologi, reputasi, budaya dan sumber daya manusia

(human capital), seperti keterampilan dan motivasi.

Menurut Leonard dan Barton dalam  Kusumasari (2014:46) ada empat

dimensi yang saling berkaitan sebagai penunjang kemampuan individu, yaitu:

a. Dimensi pengetahuan dan keterampilan.

Dimensi ini merupakan dimensi yang paling sering dikaitkan dengan

kemampuan yang paling sesuai dengan pengembangan organisasi.

b. Pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada sistem teknis.

c. Proses penciptaan pengetahuan dan kontrol yang dipandu oleh sistem

manajerial.

d. Nilai dan norma yang berkaitan dengan berbagai jenis pengetahuan yang

terwujud dan melekat dengan proses penciptaan dan pengendalian

pengetahuan.

5. Faktor Kemampuan Individu dan Penanggulangan Bencana

Banyak alasan untuk mempelajari kapabilitas pemerintah daerah mendukung

pengelolaan bencana. Menurut Moynihan dalam Kusumasari (2014:46), secara

administratif manusia cenderung bersikap rasional ketika menghadapi bencana

dan memiliki tujuan umum untuk kembali ke kondisi normal, tetapi terkendala

dengan keterbatasan pengetahuaannya tentang cara kembali ke kondisi

normal.

Selain itu, Boin dalam Kusumasari (2014:46), menekankan bahwa ketika

kebutuhan untuk mempelajari cara kembali ke kondisi normal telah

memuncak, kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan organisasi dan tokoh
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masyarakat mungkin justru sangat rendah. Kesalahan yang biasanya dilakukan

oleh pemerintah daerah saat mencegah bencana sering dikaitkan dengan

adanya kepercayaan kelembagaan yang kaku, pengabaian keluhan dari luar,

kesulitan menangani berbagai sumber informasi, dan kecenderungan untuk

meminimalkan bahaya.

Cigler dalam Kusumasari (2014:47), mendefinisikan kemampuan sebagai

kapasitas dan dalam hal kapasitas, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas

keuangan, teknis, hukum, sumber daya manusia, politik dan kelembagaan

untuk melakukan kegiatan di semua tahapan rutin kondisi darurat.

6. Indikator Kemampuan Individu

Menurut Thomson dan Strickland dalam Sampurno (2011:63) menjelaskan,

untuk menganalisis kekuatan dan kemampuan sumber daya pegawai dalam

organisasi, aspek -aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:

a. Keterampilan atau keahlian

Mencakup antara lain kekuatan dalam keahlian, layanan prima, iklan yang

unik. Ketrampilan dan keahlian ini perlu di proteksi oleh perusahaan

sehingga tidak mudah ditiru oleh kompetitor.

b. Aset fisik yang bernilai

Mencakup antara lain fasilitas produksi dengan peralatan yang baik,

fasilitas distribusi yang luas, network dan sistem informasi.

c. Aset sumber daya manusia

Mencakup antara lain pekerja yang berpengalaman dan capable, pekerja

yang berbakat diarea kunci, pekerja yang energik dan bermotivasi tinggi.

Dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah perusahaan memberikan
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peluang yang memadai bagi karyawan untuk meningkatkan

kemampuannya.

d. Aset organisasi yang bernilai

System control yang berkualitas sistem tekhnologi yang mumpuni, aset

organisasi ini sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan

perusahaan dalam menangani permasalahan yang telah dan yang akan

dihadapi untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

e. Kemampuan bersaing

Mencakup antara lain kemampuan perusahaan dalam waktu relatif pendek

meluncurkan produk baru, kemitraan yang kuat dengan pemasok kunci,

dan yang terpenting adalah merespon perubahan yang terjadi pada kondisi

pasar dan kemampuan yang terlatih baik dalam melayani pelanggan.

f. Aliansi dan kerjasama

Kolaborasi kemitraan dengan pemasok dan pemasar dapat memperkuat

daya saing perusahaan. Hubungan perusahaan dengan pemasok dan

pemasar sangat strategis karena dengan kemitraan yang baik dan saling

menguntungkan akan dapat menciptakan keunggulan bersaing.

Menurut Kusumasari (2014:48), kemampuan individu dan faktor penting yang

harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang baik, adalah:

a. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi,

peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking

dengan semua level pemerintah.
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b. Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan

dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang

baik tentang manajemen.

c. Keuangan

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua

aktivitas dalam manajemen bencana.

d. Teknis

Memiliki sistem logistik manajemen dan, informasi yang efektif kepada

seluruh masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, peneliti akan menggunakan teori

kemampuan yang dikemukakan oleh Kusumasari (2014:48), dengan

menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: kelembagaan, sumber daya manusia,

keuangan dan teknis.

C. Teori tentang Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau

menggerakkan. Menurut Edwin B Flippo dalam Hasibuan (2009:143),

motivasi adalah satu keahlian, dalam menggerakan pegawai dan organisasi

agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan

organisasi tercapai.

Menurut American Encyclopedia dalam Hasibuan (2009:143), menjelaskan

bahwa motivasi adalah kecenderungan (suatu sifat yang merupakan pokok

pertentangan) dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan
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mengarahkan tindak tanduknya. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis

dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku

manusia.

Menurut Merle J. Moskowits dalam Hasibuan (2009:144), menerangkan

bahwa motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiasi dan pengarahan

tingkah laku dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah

laku. Sedangkan G.R Terry dalam Hasibuan (2009:145), mengemukakan

bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan

kerja seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif, dan

terintregrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

2. Tujuan Motivasi

Menurut Hasibuan (2009:146), tujuan memotivasi antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.

b. Meningkatkan produktifitas kerja pegawai.

c. Mempertahankan kestabilan pegawai organisasi.

d. Meningkatkan kedisiplinan pegawai.

e. Mengefektifkan pengadaan pegawai.

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

g. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi pegawai.

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai.

i. Meningkatkan rasa tanggungjawab pegawai terhadap tugas-tugasnya.
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j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

3. Metode Motivasi

Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan motivasi tak langsung.

a. Motivasi langsung

Menurut Hasibuan (2009:149), motivasi langsung adalah motivasi

(material dan non-material) yang diberikan secara langsung kepada setiap

individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya

khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan bintang

jasa.

b. Motivasi tak langsung

Menurut Hasibuan (2009:149), motivasi tak langsung adalah motivasi

yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta

menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para pegawai betah

dan bersemangat melakukan pekerjaannya.

4. Jenis-Jenis Motivasi

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.

a. Motivasi positif

Menurut Hasibuan (2009:150), motivasi positif maksudnya atasan

memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang

berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat

kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang

menerima yang baik-baik saja.
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b. Motivasi negatif

Menurut Hasibuan (2009:150), motivasi negatif maksudnya atasan

memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman.

Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam jangka

waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk

jangka waktu panjang akan kurang baik.

5. Proses Motivasi

Menurut Hasibuan (2009:150), mengemukakan bahwa proses motivasi adalah

sebagai berikut:

a. Tujuan

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi,

baru kemudian para pegawai/karyawan di motivasi kearah tujuan itu.

b. Mengetahui kepentingan

Hal yang paling penting dalam proses memotivasi adalah mengetahui

keinginan pegawai dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan

pimpinan atau organisasi saja.

c. Komunikasi efektif

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan

bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan

syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insetif tersebut

diperolehnya.

d. Integrasi tujuan

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan

kepentingan pegawai.
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e. Fasilitas

Manajer atau atasan penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada

organisasi dan individu.

f. Team work

Manajer atau pimpinan harus membentuk team work yang terkoordinasi

baik yang bisa mencapai tujuan organisasi. Team work penting karena

dalam suatu organisasi biasanya terdapat banyak bagian.

6. Teori-Teori Motivasi

Berikut adalah beberapa teori tentang motivasi menurut para ahli dalam

Hasibuan (2009:153):

a. Teori Tata Tingkat Kebutuhan Maslow

Setiap individu memiliki needs (kebutuhan, dorongan intrinsik dan

ekstrinsik faktor), yang pemunculannya sangat terkait dengan dengan

kepentingan individu. Dengan kenyataan ini, kemudian Maslow membuat

“need hierarchy theory” untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan

manusia. Bagitu juga individu sebagai pegawai tidak bisa melepaskan diri

dari kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam

lima tingkatan sebagai berikut:

1. Physiological needs (kebutuhan bersifat biologis). Merupakan suatu

kebutuhan yang sangat mendasar. Contohnya: kita memerlukan

makan, air, dan udara untuk hidup. Kebutuhan ini merupakan

kebutuhan yang sangat primer, karena kebutuhan ini telah ada sejak
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lahir. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka individu berhenti

eksistensinya.

2. Safety needs (kebutuhan rasa aman). Merupakan kebutuhan untuk

merasa aman baik secara fisik maupun psikologis dari gangguan.

Apabila kebutuhan ini diterapkan dalam dunia kerja maka individu

membutuhkan keamanan jiwanya ketika bekerja.

3. Social needs (kebutuhan-kebutuhan sosial). Manusia pada dasarnya

adalah makhluk sosial, sehingga mereka memiliki kebutuhan-

kebutuhan sosial, sehingga mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan

sosial sebagai berikut:

a. Kebutuhan akan perasaan di terima oleh orang lain di mana ia

hidup dan bekerja

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia

merasa dirinya penting

c. Kebutuhan untuk dapat berprestasi

d. Kebutuhan untuk ikut serta (sense of participation)

4. Esteem needs (kebutuhan akan harga diri). Penghargaan meliputi

faktor internal, sebagai contoh, harga diri, kepercayaan diri, otonomi,

dan prestasi dan faktor eksternal, sebagai contoh, status, pengakuan,

dan perhatian. Dalam dunia kerja, kebutuhan harga diri dapat

terungkap dalam keinginan untuk dipuji dan keinginan untuk diakui

prestasi kerjanya. Keinginan untuk didengar dan dihargai

pandangannya.
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5. Self Actualization (Kebutuhan akan aktualisasi diri), termasuk

kemampuan berkembang, kemampuan mencapai sesuatu, kemampuan

mencukupi diri sendiri. pada tingkatan ini, contohnya pegawai

cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat yang

terbaik.

Maslow memisahkan kelima kebutuhan sebagai tingkat tinggi dan tingkat

rendah. Kebutuhan tingkat rendah, kebutuhan yang harus dipuaskan pertama

kali adalah kebutuhan fisiologi. Kemudian kebutuhan itu diikuti oleh

kebutuhan keamanan, sosial dan kebutuhan penghargaan. Di puncak dari

hirarki adalah kebutuhan akan pemenuhan diri sendiri. Setiap kebutuhan

dalam tata tingkat tersebut harus dipuaskan menurut tingkatannya. Ketika

kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan berhenti memotivasi perilaku,

dan kebutuhan berikutnya dalam hirarki selanjutnya akan mulai memotivasi

perilaku. Dalam dunia kerja, orang sewaktu kerja melakukan usaha untuk

memenuhi kebutuhan paling rendah yang belum terpuaskan.

b. Teori dua faktor Frederick Herzberg

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dalam Hasibuan

(2009:155) dengan asumsi bahwa hubungan seorang individu dengan

pekerjaan adalah mendasar dan bahwa sikap individu terhadap pekerjaan

bisa sangat baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. Herzberg

memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator

intrinsik dan bawa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidakberadaan

faktor-faktor ekstrinsik. Faktor-faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan)

meliputi :
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1. Upah

2. Kondisi kerja

3. Keamanan kerja

4. Status

5. Prosedur perusahaan

6. Mutu penyeliaan dan hubungan interpersonal

Keberadaan kondisi-kondisi ini terhadap kepuasan pegawai yang tidak

selalu memotivasi mereka. Tetapi ketidak-beradaannya menyebabkan

ketidakpuasan bagi pegawai, karena mereka perlu mempertahankan

setidaknya suatu tingkat ”tidak ada kepuasan”, kondisi ekstrinsik disebut

ketidakpuasan atau faktor hygiene. Faktor Intrinsik meliputi :

1. Pencapaian prestasi

2. Pengakuan

3. Tanggung Jawab

4. Kemajuan

5. Pekerjaan itu sendiri

6. Kemungkinan berkembang.

Tidak adanya kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi

sangat tidak puas. Tetapi jika ada, akan membentuk motivasi yang kuat

yang menghasilkan prestasi kerja yang baik. Oleh karena itu, faktor

ekstrinsik tersebut disebut sebagai pemuas atau motivator.

c. Teori David Mc. Clelland

Teori ini berpendapat bahwa pegawai mempunyai cadangan energi

potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada



39

kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang

tersedia. Mc. Clelland dalam Hasibuan (2009:153) mengelompokkan tiga

kebutuhanan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja, yaitu:

1. Kebutuhan untuk Berprestasi (Need for Achievement), merupakan

daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Karena

itu kebutuhan akan berprestasi akan mendorong seseorang untuk

mengembangkan kreativitas dan akan mencapai prestasi kerja yang

optimal.

2. Kebutuhan untuk Berafiliasi (Need  for  Affliation), kebutuhan ini

menjadi daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja

seseorang. Hal itu dikarenakan kebutuhan akan afiliasi ini dapat

merangsang gairah kerja seseorang.

3. Kebutuhan untuk Berkuasa (Need for Power), Ego manusia yang ingin

lebih berkuasa dari manusia lainnya sehingga menimbulkan

persaingan yang sengaja ditumbuhkan secara sehat oleh atasannya

dapat dijadikan motivasi untuk merangsang dan memotivasi gairah

kerja pegawai. Sehingga kebutuhan akan kekuasaan ini termasuk gaya

penggerak yang dapat meningkatkan motivasi pegawai.

Dari beberapa teori tentang motivasi diatas, maka dalam penelitian ini peneliti

akan menggunakan teori motivasi yang dikemukakan oleh Hezberg yang

memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator intrinsik

dan bawa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidakberadaan faktor-faktor

ekstrinsik
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D. Hubungan Kemampuan Individu dan Motivasi terhadap Kinerja

Organisasi

Menurut Pasolong (2010:186), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu

organisasi yaitu: kemampuan, kemauan atau motivasi, energi, teknologi,

kompensasi, kejelasan tujuan, dan keamanan. Sedangkan Menurut

Mangkunegara (2009:13), faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

organisasi adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi

(motivation). Menurut Makadok dalam Kusumasari (2014:43), mendefinisikan

bahwa kemampuan sebagai jenis khusus dari sumber daya yang tidak dapat

diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan

produktivitas atau kinerja sumber daya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kemampuan pada setiap

organisasi akan menentukan produktivitas atau kinerja sumber daya. Jadi

antara kemampuan dan kinerja mempunyai hubungan yang saling berkaitan.

Selanjutnya adalah keterkaitan antara motivasi dan kinerja organisasi, menurut

David Mc. Clelland dalam Hasibuan (2009:153), Faktor motivasi memiliki

hubungan langsung dengan kinerja pegawai dan organisasi, yaitu bahwa

motivasi kerja pegawai akan timbul bila ada pemuasan kebutuhan, yaitu:

kebutuhan untuk prestasi, kebutuhan untuk kekuasaan dan kebutuhan untuk

berafiliasi. Dengan terpenuhi kebutuhan tersebut akan meningkat kinerja

pegawai. Semakin tinggi motivasi pegawai akan semakin tinggi pula kinerja

pegawai. Semakin tinggi kinerja pegawai maka kinerja organisasi juga akan

semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat intensitas kerjanya, semakin pegawai

memahami tujuan organisasi.
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E. Penelitian – penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan berkaitan tentang kemampuan,

motivasi, dan Kinerja organisasi yang pernah dilakukan oleh beberapa

peneliti, antara lain:

1. Andree Wijaya Suhaji

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi

Terhadap Kinerja Karyawan di provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini

berfokus pada apakah kemampuan dan motivasi berpengaruh positip

terhadap karyawan kantor PNPM mandiri perdesaan di Provinsi Jawa

Tengah. Penelitian ini dilakukan di Kantor PNPM Mandiri Perdesaan

Provinsi Jawa Tengah berjumlah 25 orang.

Hasil dari penelitian ini bahwa Koefisien regresi variabel kemampuan

sebesar 0,459 signifikan pada 0,000 dan t hitung > t tabel (3,019 > 1,717)

menunjukkan bahwa pengaruh antar kemampuan terhadap kinerja

karyawan adalah signifikan positif, hal ini berarti bahwa apabila variabel

kemampuan ditingkatkan maka prestasi kerja karyawan juga akan

mengalami peningkatan, kemudian Pengaruh motivasi terhadap kinerja

dalam penelitian terlihat dari hasil uji regresi dimana koefisien regresi

variabel motivasi sebesar 0,699 signifikan pada 0,000 dan t hitung > t

tabel (3,621 > 1,717) menunjukkan bahwa pengaruh antar motivasi

terhadap kinerja karyawan adalah signifikan positif, hal ini berarti bahwa

apabila variabel motivasi ditingkatkan maka prestasi kerja karyawan juga

akan meningkat.
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2. Try Sugiarto

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi dan Kemampuan terhadap

Kinerja Pegawai Bagian Umum dan Keuangan di Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) dr. M. Yunus Bengkulu. Penelitian ini berfokus pada

hubungan motivasi dan kinerja, hubungan kemampuan dan kinerja.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel seluruh pegawai

bagian Umum dan Keuangan di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sebanyak

87 orang PNS untuk kuesioner.

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa motivasi dan kemampuan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi.
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E. Kerangka Pikir

Gambar 1
Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh peneliti

Kemampuan Individu (X1):

1. Kelembagaan:
 Struktur organisai, tugas,

tanggung  jawab  yang  jelas
dan networking.

2. Sumber daya manusia:
 Jumlah SDM cukup dan

memadai dalam menunjang
aktivitas

 Pembagian kerja dan
delegasi yang jelas

3. Keuangan:
 Pengelolaan keuangan

transparan
 Keuangan organisasi sehat

4. Teknis dan operasional:
 Memiliki  system  logistik,

manajemen  dan, informasi
yang  efektif

(Kusumasari,2014)

Motivasi (X2):

1. Intrinsik:
a. Pencapaian prestasi
b. Pengakuan
c. Tanggung jawab
d. Kemajuan
e. Pekerjaan itu sendiri
f. Kemungkinan bekembang

2. Ekstrinsik:
a. Upah
b. Kondisi kerja
c. Keamanan kerja
d. Status
e. Prosedur organisasi
f. Mutu penyelia pegawai

(Herzberg dalam Hasibuan,
2009)

Kinerja Organisai (Y):

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

(Dwiyanto  dalam
Pasolong, 2010)
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Tingkat kemampuan individu yang tinggi dapat meningkatkan kinerja sebuah

organsisasi. Kemampuan individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait.

Peneliti lebih memilih faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan yang

dikemukakan oleh Kusumasari (2014:48), karena faktor-faktor tersebut lebih tepat

digunakan untuk meneliti organisasi di sektor publik. Faktor motivasi juga

merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor

motivasi dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh

Herzberg dalam Hasibuan (2009:153), bahwa motivasi dapat terpenuhi dengan

melihat dua faktor yaitu intrinsik dan ekstrinsik, karena dua indikator yang ada

didalamnya lebih tepat digunakan untuk melihat motivasi yang berkaitan dengan

kinerja organisasi.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu variabel dependen dan variabel

independen. Dimana variabel independen atau bebasnya adalah kemampuan

individu sebagai variabel bebas pertama (X1) dan faktor motivasi sebagai variabel

bebas kedua (X2). Sedangkan variabel dependen atau terikatnya adalah kinerja

organisasi.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam

sampel. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ho : α = 0 Faktor kemampuan individu tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja organisasi

Ha : α ≠ 0 Faktor kemampuan individu berpengaruh signifikan terhadap

kinerja organisasi
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2. Ho : α ≠ 0 Faktor motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

organisasi.

Ha : α ≠ 0 Faktor motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja

organisasi.

3. Ho : α = 0 Faktor kemampuan individu dan motivasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja organisas

Ha : α ≠ 0 Faktor kemampuan individu dan motivasi berpengaruh

signifikan terhadap kinerja organisasi

a. Jika nilai F-hitung < F-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya

jika  F-hitung > F-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

b. Jika probabilitas > 0.10 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya jika

probabilitas < 0.10 maka Ho ditolak dan Ha diterima.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif

yang merupakan suatu pembuktian pengujian yang dimulai dengan teori-teori atau

hipotesis. Penelitian kuantitatif diambil sebagai tipe dari penelitian ini karena

penelitian ini akan menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data

numerik (angka). Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013:26) penelitian

kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang memiliki tujuan menguji

hipotesis yang telah ditetapkan dan digeneralisasikan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPBD Kabupaten Pesawaran, Provinsi

Lampung. Penulis memilih tempat penelitian di Kabupaten Pesawaran dengan

alasan, Kabupaten Pesawaran merupakan satu daerah otonom baru yang terbentuk

dengan landasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah,

sebagai bentuk dari daerah otonom, Kabupaten Pesawaran diberi kewenangan

untuk mengelola daerah sendiri dengan baik disegala sektor, termasuk dalam

penanggulangan bencana.
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C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Menurut Kasmadi (2014:78), konseptual adalah penjelasan ringkas, atau hasil

kesimpulan yang memunculkan suatu obyek tertentu secara konsep.

a. Definisi Konseptual Kemampuan individu

Kemampuan individu (X1) adalah sebuah sebuah sifat (yang melekat pada

manusia atau yang dipelajari) yang memungkinkan seseorang

melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan mental atau fisikal.

b. Definisi Konseptual Motivasi

Motivasi (X2) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif,

dan terintregrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

c. Definisi Konseptual Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi (Y) adalah keseluruhan hasil yang telah dicapai oleh

organisasi dalam rangka mencapai tujuannya, sesuai dengan visi, misi dan

strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2013:31), definisi operasional adalah penentuan sifat yang

akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.
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Tabel 1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator
Kemampuan
Individu (X1)

(Kusumasari,2014)

1. Kelembagaan
(Pengaturan kelembagaan
yang efektif seperti
memiliki struktur
organisasi, tugas, tanggung
jawab yang jelas serta
mampu menjalin networking
dengan semua level
pemerintah).

 Organisasi memiliki
struktur organisasi yang
jelas.

 Pegawai mempunyai tugas
yang jelas.

 Pegawai mempunyai
tanggung jawab yang jelas.

 Organisasi mampu menjalin
networking dengan semua
level pemerintahan.

2. Sumber Daya Manusia
(Memiliki sumber daya
yang cukup serta  memiliki
personel  dengan
pengetahuan yang baik
tentang manajemen
bencana).

 Organisasi memiliki jumlah
sumber daya yang cukup
untuk melaksanakan tugas
dan pekerjaan.

 Pegawai mempunyai
pengetahuan yang baik
tentang jenis pekerjaan yang
dilakukan.

3. Keuangan
(Memiliki dukungan
keuangan yang memadai
untuk mendukung semua
aktivitas dalam manajemen
bencana).

 Keuangan organisasi
dibukukan dengan baik.

 Keuangan organisasi
dilaporkan secara berkala.

 Keuangan memadai untuk
mendukung semua aktivitas
organisasi.

4. Teknis
(Memiliki sistem logistik
manajemen dan, informasi
yang efektif kepada seluruh
masyarakat).

 Organisasi memilki sarana
dan prasarana yang
memadai.

 Organisasi memiliki
jaringan informasi yang
memadai (seperti call
center,pendeteksi gempa)
dalam menangani atau
mencegah bencana.

Motivasi (X2)

(Frederick Herzberg
dalam Hasibuan,
2009)

A. Intrinsik
1. Pencapaian prestasi  Pegawai berprestasi

diberikan penghargaan dan
diakui oleh atasan.

2. Pengakuan

3. Tanggung jawab  Selama bekerja pegawai
mempunyai progres dan
tanggungjawab yang baik
dalam setiap pekerjaan yang
dilakukan.

4. Kemajuan

5. Pekerjaan itu sendiri  Selama bekerja pegawai
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tidak merasa tertekan dan
terbebani.

6. Kemungkinan berkembang  Pegawai diberikan pelatihan
oleh pimpinan untuk
mengembangkan diri.

B. Ekstrinsik
1. Upah  Upah yang diterima pegawai

sesuai dengan pekerjaan
yang dilakukan.

 Upah yang diterima pegawai
cukup untuk memenuhi
kebutuhan sandang, pangan,
dan papan.

2. Kondisi kerja  Sarana organisasi
mendukung dalam
melaksanakan kegiatan
organisasi.

 Prasarana organisasi
mendukung dalam
melaksanakan kegiatan
organisasi.

 Pegawai nyaman di tempat
kerja.

3. Keamanan kerja  Perlengkapan organisasi
memadai dan aman
digunakan.

 Pegawai mendapat jaminan
keselamatan jiwa selama
bekerja.

 Harta dan kendaraan
pegawai aman selama
bekerja.

4. Status  Pegawai mendapat kenaikan
pangkat jika bekerja dengan
baik dan sesuai prosedur
organisasi.

5. Prosedur organisasi  Organisasi melakukan
kegiatan sesuai dengan
prosedur yang telah
ditetapkan.

6. Mutu penyeliaan pegawai  Pegawai mampu
menjalankan instruksi atasan
dengan baik.

Kinerja Organisasi
(Y)

(Dwiyanto  dalam

1. Produktivitas  Organisasi melakukan
kegiatan secara efisien.

 Efektivitas pelayanan selalu
dilakukan organisasi.
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Pasolong, 2010) 2. Kualitas Pelayanan  Organisasi memberikan
kualitas pelayanan yang
baik kepada masyarakat.

 Masyarakat puas dengan
pelayanan yang diberikan
organisasi.

3. Responsivitas  Organisasi mengetahui
kebutuhan masyarakat.

 Organisasi dapat menyusun
agenda dengan baik.

 Organisasi dapat
menentukan prioritas
pelayanan yang dibutuhkan
masyarakat.

 Organisasi dapat
mengembangkan program-
program pelayanan sesuai
kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.

4. Responsibilitas  Organisasi melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
prinsip administrasi yang
benar

 Organisasi melakukan
kegiatan sesuai kebijakan
organisasi.

5. Akuntabilitas  Organisasi memprioritaskan
kepentingan masyarakat.

 Organisasi konsisten
menjalankan kebijakan
yang telah ditetapkan.

Sumber: diolah oleh peneliti dari teori kusumasari (2014), Hasibuan (2009), dan Dwianto dalam
Pasalong (2010).



51

D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Menurut Sugiono (2013:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan. Tujuan diadakannya populasi adalah agar kita dapat menentukan

besarnya sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi

berlakunya daerah generalisasi. Populasi dapat dibedakan menjadi dua

kategori yaitu

a. Populasi Target

merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah

penelitian sebelum penelitian dilakukan (seluruh unit populasi). Populasi

target dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPBD Kabupaten

Pesawaran.

b. Populasi Survei

Populasi survei adalah populasi yang terliput dalam penelitian yang

dilakukan (sub unit dari populasi target) yang kemudian dijadikan sampel.

Populasi survei dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPBD

Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 59 pegawai.

2. Sampel

Menurut Rusman (2015:6), sampel (contoh) merupakan bagian dari populasi

untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan harapan contoh yang

diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (representativ) terhadap

populasinya. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari
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semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan

tenaga maka peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi

itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul

representatif (mewakili). Karena jumlah populasi pegawai tidak terlalu

banyak, maka dalam penelitian ini sampel yang akan diamabil adalah sama

dengan jumlah populasi yaitu seluruh pegawai BPBD Kabupaten Pesawaran

yang berjumlah 59 pegawai.

3. Teknik Sampling

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam

penelitian ini yaitu metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono ( 2013:97),

sampling jenuh adalah dimana semua anggota populasi dijadikan sampel,

maka sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai BPBD Kabupaten

Pesawaran yang berjumlah 59 pegawai.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah kuesioer atau

angket. Menurut Sugiyono (2007:162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket akan disebar dan di

isi oleh para responden yaitu pegawai BPBD Kabupaten Pesawaran.

F. Skala Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2013:106) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada
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di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran

akan menghasilkan data kuantitatif, yang dinyatakan dalam bentuk angka

sehingga lebih akurat, efisien, dan komunikatif.

Penelitian ini melibatkan populasi dan sampel yaitu seluruh pegawai BPBD

Kabupaten Pesawaran dengan melihat perilaku pegawai terhadap aktivitas sehari-

harinya dan terhadap organisasi yang menaunginya, yaitu BPBD Kabupaten

Pesawaran.

Metode pengkuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, menurut

Sugiyono (2007:107), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ada dua

bentuk pertanyaan yang menggunakan skala likert yaitu bentuk pertanyaan positif

untuk mengukur sikap positif dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur

sikap negatip. Penentuan skor yang digunakan atas jumlah pertanyaan yang

diajukan pada reponden adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Intrumen Skor tiap-tiap Jawaban

Kode Keterangan Skor

SS Sangat Setuju 4
S Setuju 3

TS Tidak Setuju 2

STS
Sangat Tidak
Setuju 1

Sumber: Sugiyono (2007:108)

Untuk dapat menggolongkan jawaban ke kategori yang sangat tinggi, tinggi,

sedang, rendah dan sangat rendah, maka dapat ditentukan kelas intervalnya

sebagai berikut:
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= − ℎ = 4 − 14 = 0,75
Tabel 3

Kriteria skor

1. Untuk kategori sangat tidak baik 1.00 – 1.75

2. Untuk kategori tidak baik 1.76 – 2.50

3 Untuk kategori baik 2.51 – 3.25

4. Untuk kategori sangat baik 3.26 – 4.00

Sumber: Sugiyono (2007:108)

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka tahap selanjutnya dilakukan

pengolahan dan analisis data untuk memudahkan peneliti agar memahami data

yang telah diperoleh. Sebelum data dianalisis sesuai dengan rumus yang

digunakan, maka data yang diperoleh tersebut diolah. Adapun teknik-teknik

pengolahan data tersebut sebagai berikut:

1. Editing

Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh

dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan

ke tahap selanjutnya yaitu memeriksa hasil kuesioner yang telah di isi oleh

responden.

2. Coding

Tahap koding adalah tahap dimana jawaban dari responden diklasifikasikan

menurut jenis pertanyaan untuk kemudian diberi kode dan dipindahkan dalam

tabel kode atau buku kode.
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3. Tabulating

Tahap tabulating adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang

sesuai secara teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan jawaban-jawaban responden yang serupa. Melalui tabulasi

data akan tampak ringkas dan bersifat merangkum. Pada penelitian ini data-

data yang diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel,

sehingga pembaca dapat melihat dan memahaminya dengan mudah.

H. Uji Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen penelitian meliputi dua hal yaitu pengujian validitas dan

reliabilitas. Kedua hal tersebut merupakan karakter utama yang menunjukkan

apakah suatu alat ukur dikatakan baik atau tidak. Uji validitas dan reliabilitas

diperlukan sebagai upaya untuk memaksimalkan alat ukur, agar kecenderungan

kekeliruan dapat diperkecil.

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:211), validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya,

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Tinggi

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Menurut

Sugiyono (2013:137), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur. Metode uji kevalidan yang digunakan

dalam penelitian ini dengan koefisien korelasi product moment, dengan cara
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mengkolerasikan antara masing-masing butir item pertanyaan dengan skor

totalnya dengan rumus sebagai berikut:

r = ∑ − (∑X)(∑X){ ∑ X − (∑ X) } . { ∑Y − (∑X) }
(Sumber: Arikunto dalam Rusman, 2015:55)

Keterangan:
rxy = Koefisien kolerasi antara variabel X dan Y
N     = Jumlah sampel yang diteliti
X     = Total nilai variabel X
Y     = Total nilai variabel Y

Kriteria pengujian untuk menentukan apakah suatu pertanyaan valid atau tidak,

dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung masing-masing item

pertanyaan dengan nilai r-tabel pada n = 59, dengan taraf signifikansi 10% sebesar

0.2126. Jika r-hitung > r-tabel, maka instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya

jika r-hitung < r-tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Item r-hitung r-tabel Keputusan
Kemampuan

Individu
(X1)

1 0.564 0.2126 Valid
2 0.501 0.2126 Valid
3 0.213 0.2126 Valid
4 0.562 0.2126 Valid
5 0.542 0.2126 Valid
6 0.465 0.2126 Valid
7 0.713 0.2126 Valid
8 0.703 0.2126 Valid
9 0.806 0.2126 Valid
10 0.643 0.2126 Valid
11 0.617 0.2126 Valid
12 0.634 0.2126 Valid

Motivasi
(X2)

13 0.590 0.2126 Valid
14 0.485 0.2126 Valid
15 0.468 0.2126 Valid
16 0.477 0.2126 Valid
17 0.578 0.2126 Valid
18 0.409 0.2126 Valid
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19 0.537 0.2126 Valid
20 0.311 0.2126 Valid
21 0.369 0.2126 Valid
22 0.517 0.2126 Valid
23 0.568 0.2126 Valid
24 0.622 0.2126 Valid
25 0.461 0.2126 Valid
26 0.585 0.2126 Valid
27 0.621 0.2126 Valid
28 0.636 0.2126 Valid
29 0.457 0.2126 Valid
30 0.621 0.2126 Valid

Kinerja
Organisasi

(Y)

31 0.590 0.2126 Valid
32 0.565 0.2126 Valid
33 0.680 0.2126 Valid
34 0.614 0.2126 Valid
35 0.529 0.2126 Valid
36 0.597 0.2126 Valid
37 0.731 0.2126 Valid
38 0.686 0.2126 Valid
39 0.603 0.2126 Valid
40 0.641 0.2126 Valid
41 0.685 0.2126 Valid
42 0.686 0.2126 Valid

Sumber:Data diolah oleh Peneliti 2017

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa semua butir pertanyaan (item)

pada masing-masing variabel yaitu variabel kemampuan individu (X1), motivasi

(X2) terhadap kinerja organisasi (Y) pada BPBD Kabupaten Pesawaran adalah

valid karena seluruh r-hitung > r-tabel, artinya seluruh item pertanyaan layak

digunakan pada penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010:221), reliabilitas menunjuk pada satu pengertian

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat di percaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat di

percaya juga. Reliabel artinya dapat di percaya, jadi dapat diandalkan. Bila
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suatu alat pengukur di pakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan

hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur

reliabilitas ini adalah dengan rumus koefisien alpha.

Rumus koefisien Alpha (Croncbach) yang digunakan adalah:

11 = (k − 1) 1 − Σσ
σ

(Sumber: Rusman, 2015:61)

Keterangan :11 = Reliabilitas instrumen

= Banyaknya butir pertanyaanΣσ = Jumlah varians butir

σ = Varians total

Pada pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program

SPSS versi 16. Instrumen kuesioner dapat dikatan reliabel bila memiliki koefisien

alfa sebesar ≥ 0,6. Berikut detail hasil pengujian reliabilitas pada masing-masing

variabel.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No Variabel Penelitian
Koefisien alfa
(Cronbach’s

Alpha) Hitung
Jumlah Item Keterangan

1. Kemampuan individu
(X1)

0.829 12 Reliabel

2. Motivasi (X2) 0.830 18 Reliabel
3. Kinerja Organisasi (Y) 0.864 12 Reliabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas, hasil uji reliabilitas variabel kemampuan individu (X1)

yang terdiri dari 12 item pertanyaan memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0.6
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yaitu sebesar 0.829. Variabel motivasi (X2), 18 item pertanyaan memiliki

koefisien alpha lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 0.830. Variabel kinerja

organisasi (Y), 12 item pertanyaan memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0.6

yaitu sebesar 0.864. Berdasarkan ketentuan diatas maka variabel kemampuan

individu (X1), motivasi (X2), dan kinerja organisasi (Y) yang ada dalam penelitian

ini menunjukkan hasil yang reliabel.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2007:169), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data

adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2007:169), statistik deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Termasuk data deskriptif dalam penelitian ini antara lain adalah mean,

median, mode, standard deviation, variance, range, maximum dan minimum

serta sum. Tujuan analisis statistik deskriptif ini untuk memberikan gambaran

mengenai data-data yang didapat dari angket yang bersifat menggambarkan
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karakteristik tertentu dari responden dan mengklasifikasikan nilai kategorisasi

rata-rata.

2. Statistik Inferensial

Menurut Sugiyono (2007:170), statistik inferensial, (sering juga disebut

statistik induktif atau statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk

populasi. Statistik ini disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang

diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya

bersifat peluang (probability).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh suatu variabel yang disebut variabel bebas (independent

variable) terhadap variabel terikat (dependent variable), dengan model regresi

sebagai berikut:

Y = a + b1x1 + b2x2 + ei

(sumber: Sugiono, 2013:179)

Keterangan :

Y = Kinerja Organisasi

a = Parameter ( intercept)

b = Koefisien Regresi

x1 = Kemampuan individu

x2 = Motivasi

ei = errorterm
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Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis linier regresi adalah :

a. E (ei) = 0, untuk setiap I = 1, 2, 3, 4, 5, ……..n, artinya rata-rata kesalahan

pengganggu adalah nol.

b. Kov. (ei.ei) = 0, I = J , artinya kovarian (ei,ei) sama dengan nol dengan

kata lain tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu satu dengan yang

lainnya.

c. Var. (ei) = a2, untuk sikap I = 1,2,3,4,5,…..n, artinya setiap kesalahan

pengganggu mempunyai varian yang sama.

d. Kov. (ei, X2i) = Kov. (ei, X3i) = 0 , artinya kovarian setiap kesalahan

variabel bebas nol, atau tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu

dengan setiap variabel bebas yang tercakup dalam persamaan regresi linier

berganda.

e. Tidak ada “multicollinery” yang berarti tidak ada hubungan linier yang

eksak antara variabel-variabel bebas.

4. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2001:62) untuk mendapatkan model regresi yang baik harus

bebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas,

heteroskedastisitas, auotokolerasi dan normalitas. Pengujian ini dilakukan

untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekometrik

dalam arti tidak dapat terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-

asumsi yang diperlukan.

a. Uji Normalitas

Menurut Yusri (2013:139), uji normalitas merupakan suatu pengujian

sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut
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membentuk kurva normal atau tidak. Model yang baik adalah memiliki

distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji asumsi ini

dilakukan dengan melihat normal P-P plot ofregression standardized

residual melalui perhitungan regresi dengan program SPSS 16. Cara

termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram atau

tampilan grafik yang menunjukkan pola penyebaran tertentu. Adapun

dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

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

garis, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual dari satu arah pengamatan ke

pengamatan lain yang tetap. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas, cara yang dapat digunakan dalam pengujian ini

adalah dengan analisis grafik plot regresi antara nilai prediksi variabel

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y

prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Cara menganalisis

asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala

multikolinearitas. Artinya variabel independen yang satu dengan yang lain

dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna.

Untuk mengujinya dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF

(Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. Tolerance mengukur

variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari

0,10 maka regresi bebas dari multikolinieritas.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan statistik

parametrik analisis linear sederhana atau tunggal. Uji hipotesis yang ada pada

penelitian ini secara statistik setidaknya dapat diukur dari nilai statistik F-

statistik dan nilai koefisien determinasi.

a. Uji F-Statistik

Pengujian signifikansi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel

terikat menggunakan uji ANOVA atau uji F statistik, dengan mengambil

taraf signifikan 10% (0,10). Rumus F hitung adalah sebagai berikut:
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F = R k(1 − R) (n − k − 1)
(Sugiyono, 2007:223)

Keterangan :

R : Koefisien korelasi

n : Jumlah anggota sampel

K : Jumlah Variabel independent

Pengujian hipotesis melalui uji F statistik ini dilakukan dengan tingkat

kepercayaan 90% dan tingkat kesalahan 10% dengan derajat bebas

pembilang DF1 = k-1 dan derajat bebas penyebut DF2= n-k, k

merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linear dan n

merupakan jumlah pengamatan. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika probabilitas > 0.10 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Sebaliknya jika probabilitas < 0.10 maka Ho ditolak dan Ha

diterima.

2. Jika nilai F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Sebaliknya jika F hitung  >  F tabel maka Ho ditolak dan Ha

diterima.

b. Uji R2 atau Koefisien Determinasi

Uji R2 digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi variabel

independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi pada

intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi yang
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kecil mengindikasikan kemampuan variabel independent dalam

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi

adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien determinasi yang

mendekati satu berarti kemampuan variabel independent sangat kuat

terhadap variabel dependent dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung

koefisien determinasi (KD) adalah KD = r x 100%.



BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2011

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian

dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh kepala pelaksana

sedangkan kepala badan secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah.

Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penanggulangan

bencana, BPBD Kabupaten Pesawaran memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

penanggulangan bencana.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangann bencana.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
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Gambar 2
Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pesawaran

Sumber: BPBD Pesawaran
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B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Pesawaran saat ini sebanyak 15

orang Pegawai Negri Sipil (PNS), selain Pegawai Negri Sipil yang ada, BPBD

Kabupaten Pesawaran juga bertugas 14 tenaga kontrak umum, dan 30 tenaga

kontrak Polisi Pamong Praja (POL-PP), yang bertugas sebagai petugas personil

pemadam kebakaran di BPBD Kabupaten Pesawaran

C. Sarana dan prasarana

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi serta program yang dimiliki oleh

BPBD secara efektif dan efesien perlu adanya dukungan dengan memiliki fasilitas

sarana dan prasarana yang memadai. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pesawaran, yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan operasional lapangan, antara lain:

a. 1 unit Minibus Mitsubishi Double Cabin
b. 1 unit Minibus Isuzu Turbo LV
c. 1 unit Double Cabin Pick up Isuzu D-Max
d. 2 unit Pick up Isuzu TBR 54 Turbo
e. 2 unit mobil pemadam kebakaran
f. Perahu:

i. 1 unit perahu karet (kapasitas 6 orang)
ii. 1 unit perahu karet (kapasitas 8 orang)

iii. 1 unit perahu karet (silinger kapasitas 10 orang)
g. Mesin:

i. 1 unit generator kipor KDE6700T
ii. 1 unit mesin sedot apung honda WB20XH

iii. 1 unit gergaji beton Shindaiwa EC7600
iv. 1 unit water treatment (portable)
v. 2 unit transportable water pump (honda wolf WP30)

vi. 1 unit motor boat 18k
vii. 1 unit motor boat (yamaha 25PK)
viii. 1 unit transportable generating set (WEMA 7000)
ix. 2 unit chain saw
x. 2 unit portable generating set (genset 5KVA)

h. Tenda:
i. 5 set tenda keluarga

ii. 2 set tenda pleton
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iii. 1 set tenda posko
iv. 3 set tenda regu
v. 1 set tenda pengungsi

2. Peralatan teknik operasional, antara lain:
a. 2 unit standar tool (adapter/over sock)
b. 2 unit standar tool (nozzle spray)
c. 2 unit standar tool (nozzle tirus)
d. 2 unit standar tool (selang semprot)
e. 3 buah alat pemadam kebakaran (pyramid 9 kg)
f. 1 buah alat pemadam kebakaran (pyramid 6 kg)
g. 1 buah alat pemadam kebakaran (pyramid 3kg)

3. Sarana fasilias perorangan, antara lain:
a. Pakaian dan sepatu tahan api
b. Alat pernapasan jinjing
c. Peralatan komunikasi



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat kemampuan individu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Pesawaran termasuk kedalam kategori baik dengan

diperoleh nilai jumlah rata-rata (mean) yaitu sebesar 37,20, total nilai tengah

(median) yaitu sebesar 36.00 dan nilai paling sering muncul (mode) sebesar

36. Sedangkan untuk total nilai minimal sebesar 30 dan total nilai maksimal

yaitu sebesar 46 dengan selisih nilai maksimal dan minimal (range) yaitu

sebesar 16.

2. Tingkat Motivasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pesawaran termasuk kedalam kategori baik dengan diperoleh nilai

jumlah rata-rata (mean) yaitu sebesar 55,19, total nilai tengah (median) yaitu

sebesar 54.00 dan nilai paling sering muncul (mode) sebesar 54,00.

Sedangkan untuk total nilai minimal sebesar 48 dan total nilai maksimal yaitu

sebesar 68 dengan selisih nilai maksimal dan minimal (range) yaitu sebesar

20.

3. Tingkat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Pesawaran termasuk kedalam kategori baik dengan diperoleh nilai jumlah
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rata-rata (mean) yaitu sebesar 38,81, total nilai tengah (median) yaitu sebesar

37.00 dan nilai paling sering muncul (mode) sebesar 36,00. Sedangkan untuk

total nilai minimal sebesar 35 dan total nilai maksimal yaitu sebesar 47

dengan selisih nilai maksimal dan minimal (range) yaitu sebesar 12.

4. Berdasarkan hasil uji statistik maka, kemampuan individu berpengaruh 0.379

terhadap kinerja organisasi. artinya bahwa jika kemampuan individu di BPBD

Kabupaten Pesawaran (X1) ditingkatkan sebesar 1% maka akan

meningkatkan kinerja organisasi di BPBD Kabupaten Pesawaran yaitu sebesar

0.379%. Sebaliknya, jika terdapat penurunan kemampuan individu (X1)

sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kinerja organisasi (Y)

sebesar 0.379%, dengan nilai signifikansi sebesar 0.037 < 0.10 dimana tingkat

kepercayaan 90% atau (α) = 0,10.

5. Berdasarkan hasil uji statistik maka, motivasi berpengaruh 0.241, artinya

bahwa jika motivasi di BPBD Kabupaten Pesawaran (X2) ditingkatkan

sebesar 1% maka akan meningkatkan kinerja organisasi di BPBD Kabupaten

Pesawaran yaitu sebesar 0.241%. Sebaliknya, jika terdapat penurunan

motivasi (X2) sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kinerja

organisasi (Y) sebesar 0.241%, dengan nilai signifikansi sebesar 0.006 < 0.10

dimana tingkat kepercayaan 90% atau (α) = 0,10.

6. Terdapat pengaruh sebesar 0.330 atau 33,0% yang berarti bahwa kemampuan

individu dan motivasi (variabel independent) memiliki kontribusi terhadap

Kinerja organisasi (variabel dependent) yaitu sebesar 33,0%, dengan nilai F-

hitung yaitu sebesar 13,784 jauh lebih besar dari pada F-tabel yaitu sebesar
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2.40 dan nilai probabilitas yaitu sebesar 0.000 jauh lebih kecil dari alpha yaitu

0.10.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar:

1. Jumlah personel/anggota di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesawaran perlu ditambah untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. Sarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran

perlu adanya peningkatan.

3. Prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran

perlu adanya peningkatan.

4. Gaji yang diterima pegawai perlu ditambah agar pegawai dapat memenuhi

kebutuhan papan, juga sebagai pemicu agar pegawai dapat bekerja lebih

optimal.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran perlu

meninjau ulang dan melakukan berbagai riset tentang prioritas kebutuhan

dalam melayani masyarakat.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran dalam

melakukan kegiatan harus sejalan lurus dengan rencana strategi yang telah

ditetapkan sebelumnya.
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