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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INTERN RESTRAINT SYSTEM AND JOB’S
INSENTIVE  TO THE EMPLOYEE PERFORMANCE OF

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
IN LAMPUNG PROVINCE

By
Septi Fitriani

Job’s insentive can be used as a motivation to the employee to increase

their working. Job’s insentive is a component of welfare accepted by employee.

Intern restraint can also motivate them to increase their working because the

employees have to fullfil all their duties and major function . with the both items

the employees have more spirit to increase their working. The purpose of the

research is: 1) to know  the influence of intern restraint of the the employee

performance of Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota in Lampung Province, 2)to

know the influence  of Job’s insentive aid  of the employee performance of Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota in Lampung Province, 3) to know simultanously the

influence of Intern Restraint System and Job’s Insentive to the employee

performance of Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota in Lampung Province.

This research is intended to the employees in Lingkungan Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional in Lampung Province with population of  452

employees. The sample of the research is 110 employees taken from 11 work unit

Kantor Wilayah Badan Pertanahan  in Lampung Province starts from level I, II,

III, and IV. Each of work unit will be taken 10 employees who will become the

respondents. Data  analyzis methode use normity  test, validity and reliability test,

and double linear regretion test

The results if the research  show that: 1) intern restraint system has

positive influence to the employees’ working of Kantor Pertanahan

kabupaten/Lota in Lampung province is accepted/supported, 2) Job’s insentive

has positive influence to the employee performance of Kantor Pertanahan
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Kabupaten/Kota in Lampung Province is accepted/ supported, 3) intern restraint

and job’s insentive aid have positive influence to the employee performance of

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  in Lampung Province is accepted/ supported.

Key word: Employee performance, Intern Restraint System, Job’s Insentive
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ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TUNJANGAN
KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SEPTI FITRIANI

Tunjangan kinerja dapat digunakan sebagai motivasi bagi pegawai untuk

lebih meningkatkan kinerjanya. Tunjangan kinerja merupakan komponen dari

kesejahteraan yang diterima oleh pegawai. Pengendalian intern juga memotivasi

pegawai untuk meningkatkan kinerja karena pegawai merasa harus memenuhi

segala tugas dan fungsi pokok yang telah dibebankan kepadanya. Sehingga

dengan adanya pengendalian intern, para pegawai terpacu untuk meningkatkan

kinerjanya. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) pengaruh pengendalian intern

terhadap kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi

Lampung, 2) mengetahui pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja

pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung, dan 3)

mengetahui secara simultan pengaruh sistem pengendalian intern dan tunjangan

kinerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung.

Penelitian ini dilakukan pada para pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung  dengan populasi sebanyak 452

orang pegawai. Sample dalam penelitian ini berjumlah 110 orang pegawai dari 11

satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung mulai

dari golongan I, II, III dan IV. Setiap satu satuan kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Lampung akan diambil 10 orang pegawai yang akan

dijadikan responden.  Metode analisis data menggunakan uji normalitas, uji

validitas dan reliabilitas data, uji regresi linear berganda.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) sistem pengendalian intern

berpengaruh  positif terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

pada Provinsi Lampung diterima/ terdukung, 2) tunjangan kinerja berpengaruh

positif terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada

Provinsi Lampung diterima/terdukung, dan 3) pengendalian Intern dan pemberian

tunjangan kinerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung diterima/terdukung.

Kata kunci : Kinerja Pegawai, Sistem Pengendalian Intern, Tunjangan Kinerja,
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MOTTO

“Sesungguhnya dengan mengingat Allah,SWT. hati menjadi tenang”

(QS: Ar Ra’d: 13)

“Man Jadda Wa Jada, Man Shobaru Zhafira"

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang bersabar akan

beruntung)

“Kalau anda tidak bisa menjadi orang yang pintar dan cerdas, jadilah orang

yang rajin dan pekerja keras. Sebab orang yang pintar sering dikalahkan oleh

mereka yang rajin dan orang yang cerdas sering dikalahkan oleh mereka yang

pekerja keras” (Firman Nofeki)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur

dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan

secara menyeluruh.Pernyataan tersebut merupakan amanat dari Pasal 58 Undang-

undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Dalam Pasal 58

dijelaskan bahwa : 1) Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara,

menyelenggarakan sistem pengendalian Internal di bidang perbendaharaan; 2)

Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan

pengendalian internal di instansi pemerintahannya masing-masing, dan 3)

Gubernur, bupati dan walikota  mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan

pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor1 Tahun 2004, pemerintah

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 Pasal 1,sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
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organisasi melalui kegitan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem

pengendalian intenal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern wajib

diselenggarakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, walikota/bupati secara

menyatu dan menjadi bagian integral dalam kegiatan instansi pemerintah,

begitupula di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai

satuan kerja di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan publik yang

professional,bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi,kolusi

dan nepotisme. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Lampungdituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan

masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan

lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan

dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut.

Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang

diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada

mereka.Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja

instansi.Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan

lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan

dan kemampuan bawahan.
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Menurut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

(2017), jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Lampung berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung hingga April 2017

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (2017)

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya

di bidang pertanahan dalam hal memberikan pelayanan, pegawai di Lingkungan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berpedoman pada

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.Jenis-jenis pelayanan yang terdapat

pada Kantor Pertanahan adalah :

1. Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan.

2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah.

3. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

4. Pelayanan Pendaftaran Tanah.

5. Pelayanan Informasi Pertanahan.

Tingkat Golongan
Jumlah Pegawai

(Orang)
Persentase

(%)

I 8 1,79

II 133 29,82

III 277 62,11

IV 28 6,28

Jumlah 446 100,00
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6. Pelayanan di bidang Pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain

atau instansi lain atau instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2010), hasil evaluasi pengendalian

internal menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki pengendalian intern yang

memadai. Hasil evaluasi pengendalian internal pada Kementrian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga (LKKL) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dan menjadi temuandari hasil

pemeriksaan BPK untuk setiap tahun anggarannya.

Beberapa kelemahan yang menjadi temuan hasil pemeriksaan adalah :

1. Di beberapa unit kerja di daerah masih terdapat bendahara yangbelum

mendapatkan pendidikan dan pelatihan kebendaharaan.

2. Belum adanya pakta integritas untuk sebagian pejabat/pegawai dan belum

disahkannya Majelis Kode Etik.

3. Masih terdapat selisih data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara

Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP) dan Komputerisasi Kantor

Pertanahan (KKP).

4. Pencatatan pada bendahara penerimaan belum tertib/tidak didasarkan pada

masing-masing transaksi, pendokumentasian Surat Perintah Membayar (SPM)

dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum tertib;

5. Keterlambatan dalam penyetoran PNBP oleh bendahara penerimaan.
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Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016

dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional Provinsi Lampung

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016
dilingkungan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi
Lampung

No Satuan Kerja Target PNBP
(Rp)

Realisasi PNBP
(Rp)

1 Kantor Wilayah BPN Provinsi  Lampung 2.684.759.000 1.446.990.882

2 Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 9.411.985.000 9.074.892.962

3 Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan 3.023.219.000 5.015.434.609

4 Kantor Pertanahan Kab. Lampung Tengah 3.690.331.000 2.953.808.625

5 Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara 1.849.249.000 1.131.104.613

6 Kantor Pertanahan Kab Lampung Barat 693.565.000 562.486.506

7 Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang 1.747.557.000 1.401.792.717

8 Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus 1.773.958.000 1.558.368.405

9 Kantor Pertanahan Kota Metro 2.743.586.000 1.065.802.547

10 Kantor Pertanahan Kab. Way Kanan 941.913.000 745.236.531

11 Kantor Pertanahan Kab. Lampung Timur 1.606.605.000 1.490.725.174

12 Kantor Pertanahan Kab. Pesawaran 755.939.000 753.231.665

Jumlah 30.922.666.000 27.199.875.236

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (2017)

Dalam mengemban tugas yang cukup berat tentunya diperlukan pegawai

dengan dedikasi, loyalitas dan kemampuan yang cukup tinggi untuk dapat

memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Tugas tersebut bertambah berat

manakala tuntutan masyarakat saat ini sangat tinggi terhadap kinerja aparatur

pemerintah. Pada praktiknya, kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktik-

praktik penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan oleh aparat

pemerintah. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik,

yang disisi lainnya sudah merupakan sorotan. Kondisi ini tidak terlepas dari masih
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buruknya mekanisme pengawasan, masih kurangnya koordinasi antara aparat

pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya pengendalian intern.

Praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maraknya

kasus gratifikasi dan kasus suap menunjukan belum kuatnya integritas dan nilai

etika pada pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Di dalam suatu organisasi, kompensasi yang memadai dapat

meminimalisir kasus gratifikasi/suap. Menurut Handoko (2004), kompensasi

adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas jasa untuk kerja

mereka. Kompensasi juga merupakan penghargaan yang diberikan kepadapegawai

baik langsung maupun tidak langsung, finansial maupun nonfinansial yang adil

kepada pegawai atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga

pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun guna

meningkatkan kinerja pegawainya. Bentuk kompensasi finansial adalah gaji,

tunjangan, bonus (insentif), dan komisi, sedangkan bentuk kompensasi non-

finansial diantaranya pelatihan, wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas

kinerja serta lingkungan  kerja yang mendukung.

Kompensasi berupa tunjangan kinerja ini dirasa penting bagi pegawai di

Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung,

karena berhubungan erat dengan kesejahteraan pegawai. Berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di

Lingkungan Kementerian Agraria dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional menjelaskan bahwa tunjangan kinerja adalah penghasilan selain gaji

yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan
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kinerja.Untuk mendapatkan tunjangan yang sesuai, maka ada tiga komponen yang

perlu dipenuhi yaitu 1) target kinerja, 2) kehadiran, dan 3) ketaatan pada kode etik

dan disiplin pegawai.

Besaran tunjangan yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan.

Tunjangan yang diberikan berupa tunjangan kinerja dan uang makan yang

pembayarannya diberikan kepada pegawai setiap bulan bersama-sama dengan

pembayaran gaji. Tunjangan kinerja merupakan salah satu bentuk hak yang

didapatkan oleh pegawai aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil

maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.Tunjangan kinerja diberikan

sesuai dengan posisi dan jabatan pegawai tersebut pada instansi pemerintah.

Pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja

pegawai ke arah yang lebih baik dan lebih professional. Melalui pemberian

tunjangan pegawai terpacu untuk melakukan tugas dan kewajibannya

dengan semangat dan penuh keloyalitasan.Tunjangan yang diberikan kepada

pegawai harus dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersebut, sehingga mereka

tidak dapat berlalai-lalai dalam melaksanakan tugasnya.Pegawai yang pemalas

dan tidak professional tentu mendapatkan tunjangan kinerja yang berbeda dengan

pegawai yang rajin serta berdedikasi tinggi.Dengan demikian, tunjangan kinerja

dapat menjadi motivasi dalam melakukan pekerjaan oleh pegawai. Besaran

tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional  Nomor 14 Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3.Besaran tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 14 Tahun 2014

No Kelas Jabatan Besaran Tunjangan
1. 17 Rp. 19.360.000,00
2. 16 Rp. 14.131.000,00
3. 15 Rp. 10.315.000,00
4. 14 Rp.   7.529.000,00
5. 13 Rp.   6.023.000,00
6. 12 Rp.   4.819.000,00
7. 11 Rp.   3.855.000,00
8. 10 Rp. 3.352.000,00
9. 9 Rp.   2.915.000,00
10. 8 Rp.   2.535.000,00
11. 7 Rp.   2.304.000,00
12. 6 Rp.   2.095.000,00
13. 5 Rp.   1.904.000,00
14. 4 Rp.   1.814.000,00
15. 3 Rp.   1.727.000,00
16. 2 Rp.   1.645.000,00
17. 1 Rp.   1.563.000,00

Pemberian tunjangan kinerja dilakukan sebagai strategi untuk

meningkatkan produktivitas kerja dengan memanfaatkan perilaku pegawai yang

mempunyai kecenderungan kemungkinan bekerja seadanya atau tidak optimal.

Dengan adanya pemberian tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai

membuat kinerja yang dihasilkan pun sangat baik. Pemberian tunjangan kinerja

merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan. Semangat tidaknya

pegawai bisa juga disebabkan  oleh besar kecilnya tunjangan kinerja yang

diterima.Apabila pegawai tidak mendapatkan tunjangan kinerjayang sesuai

dengan besarnya pengorbanan dalam bekerja, maka pegawai tersebut cenderung

malas bekerja dan tidak bersemangat, yang pada  akhirnya mereka bekerja

semaunya. Namun, apabila tunjangan kinerja yang diberikan sudah tepat, maka

tunjangan kinerja yang diberikan akan meningkatkan kinerja pegawai.
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Namun, pemberian tunjangan kinerja yang ada saat ini dinilai tidak ada

perbedaan antara pegawai yang benar-benar kerja keras, berketerampilan tinggi,

kompeten dan professional, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan

ketidakpuasansehingga pegawai yang memiliki golongan sama akan menerima

tunjangan yang sama meskipun antara pegawai satu dengan pegawai lainnya

memiliki keterampilan, kompetensi dan profesionalitas yang jauh berbeda.

Pemberian tunjangan yang tidak ada perbedaan dapat mengakibatkan kinerja

pegawai menurun, sehingga seberapa besar pengaruh pemberian tunjangan

terhadap kinerja pegawai ini menjadi penting untuk diteliti.

Kinerja merupakan hasil dan perilaku kerja yang dihasilkan oleh seorang

pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi pada suatu periode tertentu.

Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam

upaya untuk meningkatan produktivitas kerja. Oleh karena itu, salah satu cara

terbaik untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memberikan

tunjangan kinerja kepada pegawai agar dapat memotivasi sehingga pegawai lebih

meningkatkan lagi kinerjanya, sehingga organisasi pun mampu menghasilkan

prestasi kerja yang tinggi.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung juga

menetapkan sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam meningkatkan produktivitas

pegawai yaitu kinerja yang tinggi terutama yang menyangkut indikator dan

unsurnya antara lain peningkatan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai,

terwujudnya pegawai yang mampu memahami dan melaksanakan tugas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, pegawai mampu menyelesaikan tugasnya
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sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, peningkatan kedisiplinan pegawai,

kemampuan kerja sama antar pegawai yang baik dan tanggung jawab yang tinggi.

Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang

menjadi fondasi dari pengendalian ini adalah sumber daya manusia di dalam

organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.Untuk itu, analisis

tentangpengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pegawai menjadi sangat

penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi

mengenai kinerja pegawai juga sangat penting untuk diketahui, karena evaluasi

kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian

kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, berdasarkan pengamatan sekitar dan pengalaman pegawai,

tunjangan kinerja juga bisa digunakan sebagai motivasi bagi pegawai untuk lebih

meningkatkan kinerjanya. Tunjangan kinerja merupakan komponen dari

kesejahteraan yang diterima oleh pegawai. Pengendalian intern juga memotivasi

pegawai untuk meningkatkan kinerja karena pegawai merasa harus memenuhi

segala tugas dan fungsi pokok yang telah dibebankan kepadanya. Sehingga

dengan adanya pengendalian intern, para pegawai terpacu untuk meningkatkan

kinerjanya.

Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern dan Tunjangan Kinerja

yang berhubungan dengan Kinerja Pegawai telah banyak dalam literatur ilmiah.

Menurut Mamuaja (2016) Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh

Dinas Pendapatan Asli Daerah telah efektif dalam menunjang kinerja instansi
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pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Khairati (2013) insentif (tunjangan)

berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah kabupaten Pesisir Selatan, bahwa sistem insentif  menunjukkan hubungan

yang paling jelas antara kompensasi dan kinerja. Oleh karena itu dalam pekerjaan

yang menggunakan sistem insentif, faktor insentif mempunyai pengaruh

signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut,

kiranya cukup menjadi alasan untuk melakukan suatu penelitan mengenai kondisi

kinerja pegawai di lingkunagn Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung hal pengendalian intern dan tunjangan kinerja yang akan

dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Pengaruh pengendalian intern dan

tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Pada Provinsi Lampung”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung?

2. Apakah pemberian tunjangan kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai

di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung?
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3. Apakah sistem pengendalian intern dan tunjangan kinerja secara simultan

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pegawai di Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung

2. Mengetahui pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai

di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung.

3. Mengetahui secara simultan pengaruh sistem pengendalian intern dan

tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam hal pengendalian intern dan

pemberian tunjangan kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada

Provinsi Lampung guna meningkatkan kinerja pegawai.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian sejenis atau penelitian

lanjutan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, tunjangan

kinerja,dan kinerja instansi pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengertianpengendalian internmenurutCommite of Sponsoring

Oganization (COSO) yang dikutip oleh Boynton, Raymond, Johnson dan Walter

(2001), intern control is a process, effected by entity’s board of directors,

managements, and other personnel, designed to provide reasonable assurance

regarding the achievement of objectives in following categories :a).reliability of

financing reporting; b).compliance of with applicable laws and regulations; c).

effectiveness and efficiency of operations.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia(2001), pengendalian intern merupakan

suatu prosesyang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain

entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang

pencapaian tigagolongan tujuan berikut ini : a)keandalan pelaporan keuangan, b)

efektifitas dan efisiensi operasi, c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku. Pengendalian yang baik menurut Tugiman (2006) berartia) kegiatan

organisasi baik dan efisien, b)laporan keuangan atau informasi dari organisasi

dapat dipercaya, dan)manajemendalam organisasi patuh terhadap hukum dan
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perundang-undangan yang berlaku.Tujuan utama pengendalian internal adalah

untuk meyakinkan :

a. Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi

b. Kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan

perundang-undangan.

c. Perlindungan terhadap harta organisasi.

d. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

e. Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian intern suatu perusahaan meliputi struktur organisasi dan

semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam

perusahaan dengan tujuan untuk:

a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

c. Memajukan efisiensi dalam usaha.

d. Mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

terlebih dahulu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian intern adalahproses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinanmemadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatanterhadap peraturan

perundang-undangan.Sistem pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) unsur,yaitu:
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a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, diantaranya

melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif dan pembentukan struktur organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan

b. Penilaian risiko

Penilaian resiko dalam SPIP adalah usaha pemerintah untuk

mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pimpinan instansi

pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yaitu dengan cara mengidentifikasi

serta melakukan analisis resiko.

Identifikasi resiko dilaksanakan dengan a) menggunakan metodologi yang

sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan

secara menyeluruh; b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali

risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan; c) menilai faktor lain yang

dapat meningkatkan risiko.

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang

telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.Dalam hal ini,

pimpinan instansi pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
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c. Aktivitas pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas

pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi

yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang

cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen

atas kinerja.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian setidaknya memiliki karakteristik;

pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, dikaitkan

dengan proses penilaian resiko, disesuaikan dengan karakteristik instansi

pemerintah tersebut,kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis,

prosedur yang telah ditetapkan harus dijalankan, serta adanya evaluasi secara

periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah metode yang dipergunakan

untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan

melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang

berhubungan dengan aset.Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal

eksistensi, kelengkapan, ketepatan,klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting

dan mengikhtisarkan.

e. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pelaksanaan SPIP secara periodik (berkelanjutan) harus

dipantau.Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian intern

untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau
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perbaikan.Pemantauan secara periodik diselenggarakan melalui kegiatan

pengelolaan rutin,supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang

terkait dalam pelaksanaan tugas.

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu

dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh

karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah sumber daya manusia

di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

2.1.2. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja yang diberikan oleh pemerintah kepada para

pegawainya  merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diterima oleh para

pegawainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan  Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menjelaskanbahwa tunjangan kinerja

adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif

berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip :

a. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L.

b. Equal pay for equal work yaitu pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan

kelas jabatan dan pencapaian kinerja.
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Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara

sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor

jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan

kelas jabatan. Tunjangan kinerja pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan

denganpeningkatan atau penurunan kinerjanya. Adanya hubungan erat antara

tunjangankinerja dan kinerja pegawai, maka dapat dikatakan juga jika tunjangan

kinerjaadalah suatu proses pemberian imbalan yang diberikan kepada pegawai

sesuaidengan hasil kerja yang dicapai pegawai. Pemberian tunjangan kinerja

pegawaidilaksanakan secara adil dan layak yang sesuai dengan bobot pekerjaan

dantanggung jawabnya untuk memacu produktivitas serta menjamin

kesejahteraanpegawai.K/L yang telah menerima tunjangan kinerja harus memiliki

kinerja yangterukur, melalui penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).SKP adalah

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun

dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai

yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014menjelaskan komponen penentu

besaran tunjangan kinerja yang berdasarkan tiga komponen yaitu :

a. Target kinerja pegawai yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian

SKP.

b. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional RI serta cuti yang dilaksanakan pegawai.

c. Ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai.
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Besaran Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan

yang akan didudukinya.Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang

dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar

50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam

jabatannya.Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara

dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka

kredit sesuai ketentuan, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari

Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.

Setelah diterapkannya tunjangan kinerja, ada perubahan pada

jadwalkerjapegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung.Hari dan jam kerja meliputi 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai

dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma

lima) jam. Hari dan jam kerja pegawai diatur sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Kamis

Jam kerja : Pukul 08.00 s.d. 16.30

Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d. 13.00

b. Hari Jumat

Jam kerja : Pukul 08.00 s.d. 16.30

Waktu istirahat : Pukul 11.30 s.d. 13.00

c. Jam kerja dan istirahat pada Bulan Ramadhan  menyesuaikan ketentuan yang

berlaku.

Pegawai yang kedatangannya lebih awal 30 (tiga puluh) menit atau lebih

diberi penggantian jam pulang 30 (tiga puluh) menit lebih awal pada hari yang
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sama. Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan kedatangan 30 (tiga

puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama. Pegawai yang

datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja diberi sanksi

pengurangan tunjangan kinerja.

Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulangsebelum waktu kerja yang

telah ditentukan akan dikenakan potongan tunjangan kinerja bergantung dengan

lama keterlambatannya dengan persentase 0,5%-1,5%. Tetapi, pemotongan

tunjangan kinerja ini tidak berlaku bagi pegawai yangsedang melaksanakan tugas

kedinasan. Pegawai yang diberikan cuti besar, cutibersalin, cuti alasan penting dan

cuti sakit, maka dikenakan pemotongantunjangan kinerja sebesar 1,5% untuk

setiap 1 hari.

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin diberlakukan

pemotongan tunjangankinerja dengan ketentuan yaitu pertama, tidak masuk kerja

tanpa izin sampaidengan 15 hari kerja dipotong sebesar 3% untuk tiap satu hari.

Kedua, tidakmasuk kerja tanpa izin selama 1 bulan dipotong sebesar 100%

danketiga, tidak masuk kerja dengan izin dipotong 1,5% untuk tiap 1 hari.Pegawai

yang tidak berada di tempat tugas selama 7% (tujuh setengah) jam atau lebih

dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin diberlakukan pengurangan

Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen).

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas jabatan.

b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan pegawai negeri karena menjadi

pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan pegawai negeri.
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d. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga

lain.

e. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas.

Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan Sangat Baik

(Amat Baik), maka pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan

penambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih

besaran Tunjangan Kinerja yang diterimanya dengan besaran Tunjangan Kinerja

kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atasnya.

MenurutHandoko(2004),ada beberapa faktor yang mempengaruhi

pemberian tunjangan antara lain sebagai berikut:

a. Kinerja

Sistem tunjangan dengan cara ini langsung mengkaitkan

besarnyatunjangandengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang

bersangkutan.Berarti besarnya tunjangan tergantung pada banyak sedikitnya

hasil yang dicapai dalam waktu kerja pegawai. Cara ini dapat diterapkan

apabila hasilkerja diukur secara kuantitatif, memang dapat dikatakan bahwa

dengan caraini dapat mendorong pegawai yang kurang produktif menjadi

lebih produktifdalam bekerja. Di samping itu juga sangat menguntungkan

bagi pegawaiyang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi.Sebaliknya,

sangat tidakfavourable bagi pegawai yang bekerja lamban atau pegawai yang

sudahberusia agak lanjut.

b. Lama Kerja

Besarnya tunjangan ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan

ataumenyelesaikan suatu pekerjaan.Cara perhitungannya dapat menggunakan
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perjam, per hari, per minggu ataupun per bulan. Umumnya cara yang

diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pemberian

tunjanganberdasarkan kinerja.

c. Senioritas

Sistem tunjangan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai yang

bersangkutan dalam suatu organisasi.Dasar pemikirannya adalah pegawai

senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang

bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja.Semakin senior

seorang pegawai semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi, dan semakin

mantap dan tenangnya dalam organisasi. Kelemahan yang menonjol dari cara

ini adalah belum tentu mereka yang senior ini memiliki kemampuan yang

tinggi atau menonjol, sehingga mungkin sekali pegawai muda (junior) yang

menonjol kemampuannya akan dipimpin oleh pegawai senior, tetapi tidak

menonjol kemampuannya. Mereka menjadi pimpinan bukan karena

kemampuannya tetapi karena masa kerjanya.Dalam situasi demikian dapat

timbul di mana para pegawai junior yang energik dan mampu tersebut keluar

dari perusahaan/instansi.

d. Kebutuhan

Cara ini menunjukkan bahwa tunjangan pada pegawai didasarkan pada

tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai.Ini berarti

tunjanganyang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk

memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak

berkekurangan.Hal seperti ini memungkinkan pegawai untuk dapat bertahan

dalam perusahaan/instansi.
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e. Keadilan dan Kelayakan

1) Keadilan

Dalam sistem tunjangan bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, tetapi

harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan (input) dengan

(output), makin tinggi pengorbanan semakin tinggi tunjangan yang diharapkan,

sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanannya yang

diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari suatu jabatan ditunjukkan oleh

spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut.

Oleh karena itu semakin tinggi pula output yang diharapkan. Output ini

ditunjukkan oleh tunjangan yang diterima para pegawai yang bersangkutan, di

mana di dalamnya terkandung rasa keadilan yang sangat diperhatikan sekali

oleh setiap pegawai penerima tunjangan tersebut.

2) Kelayakan

Disamping masalah keadilan, dalam pemberian tunjangantersebut perlu pula

diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya membandingkan

besarnya tunjangan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha

sejenis. Apabila tunjangan didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah

dibandingkan dengan perusahaan lain, maka perusahaan/instansiakan mendapat

kendala yakni berupa menurunnya kinerja pegawai yang dapat diketahui dari

berbagai bentuk akibat ketidakpuasan pegawai mengenai tunjangantersebut.

f. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan

nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan lain dalam suatu
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organisasi.Ini berarti pula penentuan nilai relatif atau harga dari suatu jabatan

guna menyusun rangking dalam penentuan tunjangan.

Menurut Suwatno dan Donni (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi

besarnya tunjangan mencakup dua hal, yaitu: (a) jabatan atau kedudukan,

seseorang yang menduduki jabatan atau kedudukan lebih tinggi di dalam suatu

perusahaan otomatis tanggung jawab dan ruang lingkup kerjanya lebih besar atau

sangat berpengaruh bagi roda kegiatan atau usaha suatu perusahaan itu, maka

perusahaan dalam memberikan tunjangan harus melihat seberapa besar tugas dan

tanggung jawab yang diemban oleh seorang karyawan yaitu apabila jabatan atau

kedudukan karyawan lebih besar atau lebih tinggi maka perusahaan tersebut

dalam memberikan tunjangan lebih besar dari karyawan yang lainnya; (b) prestasi

kerja, karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik atau menonjol akan

diberikan tunjangan yang lebih baik dan lebih besar daripada karyawan yang

memiliki prestasi kerja yang kurang atau tidak menonjol. Oleh sebab itu, maka

karyawan yang prestasi kerjanya kurang atau tidak menonjol akan lebih giat dan

bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan agar organisasi dapat memberikan

tunjangan yang lebih besar dan lebih baik.

Dalam dunia kepegawaian, tunjangandisebut sebagai remunerasi yang juga

merupakan bentuk penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Remunerasi

diberikan disebabkan oleh kinerja pegawai yang selama ini dianggap kurang

memuaskan, sehingga dengan adanya remunerasi, pegawai dituntut untuk lebih

meningkatkan kinerjanya.Penyebab buruknya kinerja pegawai tidak terlepas dari

buruknya kinerja dan tatanan birokrasi. Setidaknya ada enam faktor yang

menyebabkan peran dan fungsi birokrasi tidak optimal dalam
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memberikanpelayanan kepada masyarakat: (a) tiadanya iklim kompetesi dalam

model bekerjanyan birokrasi; (b) sumber pendapatan yang tidak berasal dari usaha

organisasinya sendiri; (c) tiadanya ukuran kinerja; (d) tiadanya tunjangan; (e)

tiadanya tantangan administratif kepada pejabat birokrasi secara personal; (f)

tiadanya kepemimpinan yang aktif(Setiyono, 2012).

2.1.3. Kinerja Pegawai

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk

aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusiabaik secara alami

(ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk

berperilaku tertentu, tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu

saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan),

sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance (kinerja).

Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering

tidak memperhatikan, kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba

salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah

merosot, sehingga organisasi menghadapi krisis yang serius. Kesan buruk

organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan

adanya kinerja yang merosot.

Secara sederhana kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh

seorang pegawai selama periode waktu tertentu pada bidang pekerjaan tertentu.

Seorang pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi dapat menunjang tercapainya

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat memiliki
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kinerja yang tinggi, seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya harus

memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya.

Jika dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata

performance, yang menurut The Scribner-Bantam English Distionary, terbitan

Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari akar kata “to perform” dengan

beberapa “entries” yaitu: a) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or

carry out, execute); b) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau

nazar (to discharge of fulfill; as vow); c) melaksanakan atau menyempurnakan

tanggung jawab (to execute or complete an understaking); dan d) melakukan

sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a

person machine). Secara umum, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah

disepakati bersama (Mangkuprawira dan Hubeis, 2007).

Menurut Prawirosentono (1999), kinerja merupakan suatu hasil yang dapat

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai

dengan moral etika.

Menurut LAN-BPKP (2000), kinerja organisasi adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi.Simamora (1995)
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menyatakan bahwa kinerja merupakan tingkat terhadap para karyawan mencapai

persyaratan-persyaratan pekerjaan.

Sedarmayanti (2007) mengemukakan bahwa kinerja (performance) adalah

“The record of outcomes produced on a specific job function or activity during a

specific time period’ yang berarti catatan mengenai keluaran yang dihasilkan dari

suatu aktivitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula.Sedarmayanti (2007)

lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan penilaian kinerja pada prinsipnya

adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan.

b. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan

kondisi kerja, penigkatan mutu dan hasilnya.

c. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal

mungkin sehingga dapat diarahkan jenjang/rencana karirnya, kenaikan

pangkat dan kenaikan jabatan.

d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan

bawahan.

e. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian,

khususnya kinerja karyawan dalam bekerja.

f. Secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga

dapat memacu perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan lebih

memperhatikan dan mengenal bawahan/karyawannya, sehingga dapat lebih

memotivasi karyawan.

g. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan

pengembangan di bidang kepegawaian.
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Secara singkat penilaian kinerja dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Perbaikan kinerja.

b. Penyesuaian kompetensi.

c. Keputusan penempatan.

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan karir.

e. Kekurangan dalam proses penyusunan karyawan.

f. Kesempatan kerja yang sama.

g. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan dari luar.

h. Umpan balik terhadap sumber daya manusia.

Kriteria dalam penilaian kinerja menurut Sedarmayanti (2007) antara lain

didasarkan penilaian terhadap aspek berikut ini :

a. Prestasi kerja.

b. Tanggung jawab.

c. Ketaatan.

d. Kejujuran.

e. Kerja sama.

f. Prakasa (inisiatif).

g. Kepemimpinan.

Sementara menurut Robbins (2001),pengertian kinerja adalah suatu tingkat

peranan anggota organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Peranan

yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu tindakan untuk menjalankan dan

menyelesaikan tugas yang diberikan. Kinerja pegawai dapat dilihat dalam 3

kriteria, yaitu:
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a. Pertama adalah hasil-hasil tugas individual. Menilai hasil tugas pegawai dapat

dilakukan pada suatu badan usaha yang sudah menetapkan standar kinerja

sesuai dengan jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan periode waktu

tertentu. Bila pegawai dapat mencapai standar yang ditentukan berarti hasil

tugasnya baik.

b. Kedua adalah perilaku. Perusahaan tentunya terdiri dari banyak pegawai baik

bawahan maupun atasan dan dapat dikatakan sebagai suatu kelompok kerja

yang mempunyai perilaku masing-masing. Seorang pegawai dituntut untuk

memiliki perilaku yang baik dan benar sesuai pekerjaan masing-masing.

c. Ketiga adalah ciri atau sifat. Ini merupakan bagian terlemah dari kriteria

kinerja yang ada. Ciri atau sifat pegawai pada umumnya berlangsung lama dan

tetap sepanjang waktu, tetapi adanya perubahan-perubahan dan campur tangan

dari pihak luar seperti diadakannya pelatihan akan mempengaruhi kinerja

dalam beberapa hal.

Kinerja pegawai di lingkungan instansi pemerintahan juga perlu dinilai

dalam rangka meningkatkan mutu proses kerja dan hasil kerja. Penilaian kinerja

merupakan proses bagaimana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai

prestasi kerja pegawainya (Handoko, 2004). Samsudin (2005)mengistilahkan

dimensi/kriteria penilaian ini sebagai objek penelitian. Objek penilaian adalah

dimensi perusahaan yang dapat dikendalikan oleh karyawan yang

bersangkutan.Objek penilaian harus sinkron dengan tujuan penilaian.Apabila tidak

sinkron dapat terjadi kekeliruan penilaian tentang prestasi kerja karyawan yang

diinginkan. Beberapa objek penilaian yang dapat dinilai dari pegawai yang

bekerja diberbagai jabatan, sebagai berikut:
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a. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai di bidang produksi, antara

lainquality, quantity of work, knowledge of job, dependability, cooperation,

adaptability, attendance, versatility, house keeping, dan safety.

b. Hal-hal umum yang dinilai dari pegawai tata usaha, antara lain quality,

quantity of work, knowledge of job, dependability, cooperation, adaptability,

attendance, initiative, judgement, dan health..

c. Hal-hal umum yang dinilai dari orang yang memegang posisi pimpinan,

antara lainquality, quantity of work, knowledge of job, dependability,

cooperation, judgement, initiative, leadership, planning and organizing, dan

health.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan  Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional, kinerja pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja

yang diperlihatkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

Gomes (2003) mengungkapkan beberapa dimensi atau kriteria yang perlu

mendapat perhatian dalam mengukur kinerja, antara lain :

(1) Kuantitas kerja (quantity of work), yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam

suatu periode waktu yang ditentukan. (2) Kualitas kerja (quality of work),yaitu

kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

(3) Pengetahuan pekerjaan (job knowledge),yaitu luasnya pengetahuan mengenai

pekerjaan dan keterampilannya. (4) Kreatifitas (creativeness),yaitu keaslian

gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan
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persoalan-persoalan yang timbul. (5) Kerjasama (cooperation),yaitu kesediaan

untuk bekerja sama dengan orang lain sesama anggota organisasi. (6) Kesadaran

dan dapat dipercaya (dependability),yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam

hal kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan. (7) Inisiatif (initiative),yaitu

semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung

jawabnya. (8) Kualitas pribadi (personal qualities),yaitu menyangkut kepribadian,

kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas pribadi.

Selanjutnya masih menurut Gomes (2003), untuk dapat melakukan

penilaian terhadap kinerja secara efektif, ada dua syarat utama yang harus

diperhatikan, yaitu a) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif dan

b) adanya objektivitas dalam proses evaluasi. Selengkapnya berikut penjelasan

dari Gomes tersebut:

1) Kriteria pengembangan kinerja yang dapat diukur secara objektif untuk

pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga

kualifikasi penting bagi pengembangan kriteria kinerja yang dapat diukur

secara objektif, yaitu: (a) Relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan

tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Misalnya

kecepatan produksi bisa menjadi ukuran kinerja yang lebih relevan jika

dibandingkan dengan penampilan seseorang. (b) Reliabilitas, yaitu

pengukuran yang menunjukkan tingkat dimana kriteria menghasilkan hasil

yang konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan

volume penjualan bisa menghasilkan ukuran yang konsisten secara relatif.

Sedangkan kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif, seperti sikap, kreativitas

dan kerja sama menghasilkan pengukuran yang tidak konsisten karena
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tergantung pada orang yang mengevaluasinya. (c) Diskriminasi, yaitu tingkat

pengukuran dimana suatu kriteria kinerja bisa memperlihatkan perbedaan-

perbedaan dalam kinerja. Jika nilai cenderung menunjukkan semua baik atau

jelek, ini berarti ukuran kinerja tidak bersifat diskriminatif, tidak

membedakan kinerja dari masing-masing pekerja.

2) Dilihat dari efektivitas dalam proses evaluasi, ada tiga penilaian kinerjayang

saling berbeda, yaitu: (a)Result-based performance evaluation. Penilaian

kinerja berdasarkan hasil akhir, yaitu tipe penilaian kinerja yang dilakukan

dengan merumuskan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan

melakukan pengukuran hasil-hasil akhirnya. (b)Behavior-based performance

evaluation. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku, yaitu tipe penilaian kinerja

yang bermaksud untuk mengukur tercapainya sasaran (goals), dan bukan

hasil akhirnya (end results). Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan yang tidak

dapat diukur kinerjanya dengan ukuran yang objektif karena melibatkan

aspek-aspek kualitatif. (c)Judgment-performance evaluation. Penilaian

kinerja berdasarkanjudgment, yaitu tipe penilaian kinerja yang menilai atau

mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik

sepertiquantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation,

initiative, reliability, interpersonal competence, loyality, dependability,

personal qualitiesdan yang sejenisnya.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Hasil Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti/Tahun
Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil penelitian

1 Albab dan
Riduansyah
(2013)

Variabel kinerja
pegawai dalam
pelayanan E-KTP
pada Kecamatan
Larangan, Kota
Tanggerang

Metode analisis
statistik deskriptif
dengan bantuan
microsoft excel.

Kinerja pegawai
dalam pelayanan E-
KTP pada
Kecamatan
Larangan, Kota
Tanggerang baik.
Pegawai telah
melaksanakan
pekerjaannya
dengan semaksimal
mungkin sesuai
dengan standar yang
telah ditetapkan.

2 Budiono,
Fathoni, dan
Minarsih
(2016)

Variabel bebas
adalah Good
Governance
(akuntabilitas,
transparansi,
keadilan dan
partisipasi) dan
variabel budaya
organisasi (nilai dan
arahan, tauladan
dan contoh,
paradigma
dasar organisasi dan
pengendalian
internal). Variabel
terikat adalah
kinerja dan
efektivitas
pegawai
(kemampuan teknis
pegawai, daya
tahan dan
kehadalan, inisiatif,
dan kuantitas
pekerjaan)

Metode  analisis
data adalah dengan
menggunakan
Multiple Linear
Regression
(Regresi Linear
Berganda) dari
program SPSS.

Ada pengaruh
positif dari variabel
pengendalian intern
terhadap kinerja
kerja karyawan pada
Kantor Keuangan
Kodam
IVDiponegoro.

3 Dewi(2012) Variabel Dependen
(Kinerja Karyawan)
dengan indikator

Uji asumsi klasik
dengan uji
heteroskedatisitas,
uji multikoli-

Pengendalian intern
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Kinerja
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No
Nama

Peneliti/Tahun
Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil penelitian

efektivitas
dan efisiensi,
otoritas dan
tanggung jawab,
disiplin, dan
inisiatif.  Variabel
Independen
yaitu 1.
Pengendalian
internal  dengan
indikator
lingkungan
pengendalian,
penaksiran risiko,
informasi dan
komunikasi,
aktivitas
pengendalian, dan
Peman-
tauan. 2. Gaya
kepemimpinan
dengan indikator
partisipatif, direktif,
supportif, dan
berorientasi
pada prestasi.

nearitas, dan uji
linearitas. Uji
hipotesis
menggunakan
analisis regresi
linear sederhana,
uji kofisien
determinasi (r2)
dan uji t. Analisis
regresi linear
berganda, uji
koefisien
determinasi (r2),
dan uji F.

Karyawan.

4 Gitayani,
Darmawan,
dan
Purnamawati
(2015)

Variabel
penelitian yaitu
gaya
kepemimpinan,
sistem
pengendalian
internal, dan
partisipasi
penyusunan
anggaran sebagai
variabel
independen, dan
kinerja karyawan
bagian akuntansi
sebagaivariabel
dependen.

Metode analisis
data dalam
penelitian
ini adalah uji
kualitas data yang
terdiri dari
uji validitas, uji
reliabilitas. Uji
asumsi klasik
yang terdiri dari uji
normalitas, uji
multikolonieritas,
uji heteroskedas-
tisitas. Uji
hipotesis meng-
gunakan uji
analisis regresi
berganda, uji t, dan
uji f menggunakan
program SPSS.

Secara parsial
variabelSistem
Pengendalian
Internal
(X)mempunyai
pengaruh positif dan
signifikan terhadap
Kinerja Karyawan
Bagian Akuntansi.
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No
Nama

Peneliti/Tahun
Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil penelitian

5 Khairati
(2013)

Variabel X1
(insentif),
variabel X2
(motivasi), dan
variabel Y (kinerja
instansi
pemerintah pada
Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten
Pesisir Selatan).

Metode analisis
yaitu analisis
statistik deskriptif
dan   analisis
statistik
inferensial. Alat
analisis
menggunakan
analisis regresi
linear berganda
dengan
alat bantu program
SPSS
(Statistical
Package for Social
Science).

Insentif berpengaruh
secara positif
terhadap kinerja
pegawai Dinas
Pengelolaan
Keuangan
DaerahKabupaten
Pesisir Selatan.
Besarnya
konstribusi
Insentifterhadap
kinerja pegawai
DinasPengelolaan
Keuangan
Daerahsebesar
13,69%. Dari
ketentuan ini dapat
diketahui bahwa
sistem insentif
menunjukkan
hubungan yang
paling jelas antara
kompensasi dan
kinerja. Oleh karena
itulah dalam
pekerjaan yang
menggunakan
sistem insentif,
faktor insentif
mempunyai
pengaruh signifikan
terhadap kinerja
pegawai.

6 Mamuaja
(2016)

Variabel sistem
pengendalian
internal
(lingkungan
pengendalian,
penaksiran risiko,
aktivitas
pengendalian,
informasi dan
komunikasi,
pemantauan) dan
variabel kinerja.

Metode analisis
deskriptif.

Sistem pengenda-
lian internal yang
diterapkan oleh
Dinas
PendapatanAsli
Daerah telah efektif
dalam menunjang
kinerja instansi
pemerintah sesuai
dengan
sistempengenda-lian
intern pemerintah
PP 60 Tahun 2008.
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No
Nama

Peneliti/Tahun
Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil penelitian

7 Mazura,
Mujiono, dan
Rosmida
(2012)

Variabel insentif
(kinerja, lama
bekerja, senioritas,
kebutuhan, keadilan
dan kelayakan) dan
variabel kinerja
pegawai (prestasi
kerja, tanggung
jawab, ketaatan,
kejujuran,
kerjasama, prakarsa
atau inisiatif).

Metode analisa
data kuantitatif
yaitu dengan
menganalisa data
berupa angka-
angka yang
diolah dengan
menggunakan
metode analisis
regresi dan
korelasi.

1. Pengaruh
Insentif terhadap
Kinerjapegawai
Negeri Sipil pada
BadanKepegawa
ian Daerah
KabupatenBengk
alis Berpengaruh
Positif
danSignifikan.

2. Besarnya
pengaruh
Insentif terhadap
Kinerja Pegawai
Negeri Sipil
adalah32,46%.

8 Parno (2005) Variabel dalam
penelitian
yaitu efektivitas
sistem pengendalian
intern sebagai
variabel bebas
dengan indikator
(lingkungan
pengendalian,
penaksiran
risiko,informasi dan
komunikasi, aktivitas
pengendalian,
pemantauan) dan
keberhasilan usaha
KPRI sebagai
variabel terikat
dengan indikator
(Volume/omzet
usaha,Nett Asset
dan SHU).

Analisis deskriptif
persentase,analisis
regresi satu
prediktor, validitas
Dan reliabilitas
instrumen
menggunakan
bantuan program
komputer SPSS
statistik
for windows
release
10.0.

1. Tingkat
efektivitas sistem
pengendalian
intern KPRI di
Kota Semarang
rata-rata
termasuk dalam
klasifikasi efektif
yaitu sebesar71,9
%.

2. Keberhasilan
usaha KPRI di
Kota Semarang
dipengaruhi
olehefektivitas
sistem
pengendalian
intern.

9 Usman(2013) Variabel X (Good
Corporate
Governance)
dengan
indikatorlingkungan
pengendalian,
penilaian
risiko,  informasi
dan
kominikasi,
aktivitas

Analisis data
regresi linear
sederhana. Uji
kualitas instrumen
dan uji asumsi
klasik.

Sistem pengenda-
lian intern
berpengaruh signi-
fikan terhadap
kinerja perusahaan.
Semakin baik sistem
pengendalian intern
yang diterapkan
dalam perusahaan
maka kinerja
perusahaan akan



37

No
Nama

Peneliti/Tahun
Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil penelitian

pengendalian, dan
pemantauan.
Variabel Y (kinerja
(performance))
dengan
indikatorfinancial
keuangan,
kepuasan
pelanggan, proses
bisnis
internal,
pertumbuhan
dan pembelajaran.

semakin meningkat
pula.

10 Winiawati
(2015)

Kinerja karyawan
dan indikator-
indikator
pengendalian
internal, gaya
kepemimpinan.

Analisis regresi
linier berganda dan
analisis uji
ketepatan model
antara lain: 1) Uji
t, 2) UjiF bertujuan
mengetahui apakah
perumusan model
sudah tepat atau fit
dengan
menggunakan
software SPSS.

Variabel
pengendalian
internal berpengaruh
(secara statistik
signifikan) terhadap
kinerja karyawan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di ProvinsiLampungdituntut agar

memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong

pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya

memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.Dalam

mengemban tugas yang cukup berat tentunya diperlukan pegawai dengan

dedikasi, loyalitas dan kemampuan yang cukup tinggi untuk dapat memperbaiki

kelemahan-kelemahan tersebut. Tugas tersebut bertambah berat manakala

tuntutan masyarakat saat ini sangat tinggi terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Pada praktiknya, kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktik-praktik
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penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Hal ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik, yang disisi

lainnya sudah merupakan sorotan. Kondisi ini tidak terlepas dari masih buruknya

mekanisme pengawasan, masih kurangnya koordinasi antara aparat pengawasan

dan aparat penegak hukum, serta lemahnya pengendalian intern.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian intern adalahproses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinanmemadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatanterhadap peraturan

perundang-undangan. Sistem pengendalian intern (variabel independent) terdiri

dari 5 (lima) unsur,yaitu : (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3)

Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan

pengendalian intern.

Tunjangan diberikan secara sengaja kepada pegawai agar terciptanya suatu

dorongan untuk meningkatkan prestasi kerja, sehingga akan menimbulkan

dampak baik bagi organisasi dengan adanya kinerja yang baik dan berkualitas dari

seorang pegawai. Tunjangan kinerja yang diberikan oleh pemerintah kepada para

pegawainya  merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diterima oleh para

pegawainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan  Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menjelaskanbahwa tunjangan kinerja
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adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif

berdasarkan kompetensi dan kinerja.Indikator penentu besaran tunjangan kinerja

yang berdasarkan tiga komponen yaitu :

1. Target kinerja pegawai yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP.

2. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional RI serta cuti yang dilaksanakan pegawai.

3. Ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai.

Kinerja pegawai adalah ungkapan seperti output, efesiensi serta efektivitas

sering dihubungkan dengan produktivitas (Gomes, 2003). Gomes mengungkapkan

beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapat perhatian dalam mengukur

kinerja, antara lain :(1) Kuantitas kerja (quantity of work),yaitu jumlah kerja yang

dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. (2) Kualitas kerja (quality

of work),yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian

dan kesiapannya. (3) Pengetahuan pekerjaan (job knowledge),yaitu luasnya

pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. (4) Kreatifitas

(creativeness),yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. (5) Kerjasama

(cooperation),yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama

anggota organisasi. (6) Kesadaran dan dapat dipercaya (dependability),yaitu

kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan.

(7) Inisiatif (initiative),yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan

dalam memperbesar tanggung jawabnya. (8) Kualitas pribadi (personal

qualities),menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan

integritas pribadi.
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Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di ProvinsiLampungjuga menetapkan

sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan produktivitas pegawai yaitu

kinerja yang tinggi terutama yang menyangkut indikator dan unsurnya antara lain

peningkatan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai, terwujudnya pegawai yang

mampu memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, pegawai mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan, peningkatan kedisiplinan pegawai, kemampuan kerja sama antar

pegawai yang baik dan tanggung jawab yang tinggi.

Gambar 1. Kerangka PemikiranPengaruh Sistem Pengendalian Intern dan
Tunjangan Kinerja Terhadap KinerjaPegawaiKantor Wilayah
Pertanahan Kabupaten/Kota di ProvinsiLampung.

PENGENDALIAN INTERN (X1)
(Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008)

1. Lingkungan Pemerintahan

2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan

KINERJA PEGAWAI (Y)
(Gomes, 2003)

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Pengetahuan Pekerjaan
4. Kreativitas
5. Kerjasama
6. Kesadaran dan dapat

dipercaya
7. Inisiatif
8. Kualitas pribadi

TUNJANGAN KINERJA (X2)
(Peraturan Menteri Agraria dan  Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2014)

1. Target kinerja pegawai
2. Kehadiran
3. Ketaatan pada kode etik dan

disiplin pegawai
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2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah

dan tujuan penelitian di atas, dengan melalui kerangka berpikir dan landasan teori

yang ada, maka penulis membentuk hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1. PengaruhSistem Pengendalian intern terhadap kinerja pegawaiKantor
Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang  Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pikir, penulis

menduga apabila sistem pengendalian intern diterapkan dengan baik dalam

lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung, maka

akan tercapai kinerja pegawai yang baik. Sebaliknya, apabila penerapan sistem

pengendalian intern lemah maka sasaran kinerja pegawai tidak akan tercapai.

Maka, hipotesis penelitian yang pertama dapat ditulis sebagai berikut :

H1 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung.
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2.4.2. Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai
KantorPertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan

Kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa tunjangan kinerja adalah penghasilan

selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan

kinerja. Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai agar terciptanya motivasi

untuk meningkatkan prestasi kerja,sehingga akan menimbulkan dampak baik bagi

instansi dengan adanya kinerja yang baik dan berkualitas dari para pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pikir, penulis menduga

apabila pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan dengan baik dalam lingkungan

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung, maka akan tercapai

kinerja pegawai yang baik. Sebaliknya, apabila pemberian tunjangan kinerja  tidak

dilaksanakan dengan baik maka sasaran kinerja pegawai tidak akan tercapai.

Maka, hipotesis penelitian yang pertama dapat ditulis sebagai berikut :

H2 : Pemberian Tunjangan Kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Menurut Arikunto (2010), desain penelitian adalah rencana atau rancangan

sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Desainpenelitian

diperlukan mulai dari tahap awal penelitian berupa merumuskan masalah sampai

pada tahap pelaporan hasil penelitian.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang diajukan, maka penelitian ini

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut

Nazir (2005), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat

penyandraansecara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

deskriptif. MenurutNazir (2005), metode deskriptif adalah suatu metode dalam

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.Dengan kata lain,

penelitian deskriptifyaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Dikatakan deskriptif

karena bertujuanuntuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki, khususnya pengaruh pengendalian interndan
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pemberiantunjangan kinerja terhadap kinerja pegawaidi Lingkungan Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2010) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi adalah para pegawai di

Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung per 1

April 2017 sebanyak 452 pegawai. Pegawai yang menjadi responden dalam

penelitian ini sebanyak 110(seratus sepuluh) orangpegawai dari 11 satuan kerja

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampungmulai dari

golongan I, II,III dan IV. Setiap satu satuan kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional ProvinsiLampungakan diambil 10 orang pegawai yang akan

dijadikan responden.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber daridata primer dan

data sekunder.Data primer adalah datayang dikumpulkan secara langsung dari

objek penelitian melalui bantuan kuisioner yang diisi langsung oleh parapegawai

di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung.

Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan yang ada pada Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung, studi kepustakaan, data-data yang



45

diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan-peraturan

yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah dengan caramenyebarkan

kuesioner, yaitu berbentuk pernyataan tertutup yang diisi oleh responden (pegawai

di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung).

Kuesioner dibagikan kepada responden untuk diisi dan dikembalikan lagi kepada

peneliti untuk dianalisis, sehingga akan diketahui kesesuaian antara hipotesis yang

telah disusun dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

3.4. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara

menyebarkan kuisioner atau daftar pertanyaan kepada para pegawai di lingkungan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung. Kuisioner atau

daftar pertanyaan ditujukan dan diisi oleh para responden yang terpilih menjadi

sampel penelitian, dengan bentuk pilihan jawaban yang telah disediakan dan

responden dapat memilih jawaban yang sudah disediakan.

Skala yang dipakai dalam pengukuran jawaban responden dalam

penelitian ini mengacu pada skala likert (Likert scala). Model ini dipakai untuk

mengukur sikap favorabel (mendukung) dan unfavorabel (tidak mendukung),

dimana pengukuran masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1 – 5 agar

mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor sebagai berikut :

Jawaban Sangat Setuju (SS) Skor 5

Jawaban Setuju (S) Skor 4

Jawaban Netral (N) Skor 3
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Jawaban Tidak Setuju (TS) Skor 2

Jawaban Sangat Tidak Setuju(STS) Skor 1

3.5. Definisi dan Operasional Variabel

Dalam suatu penelitian, untuk mempermudah pengukuran serta cara

mengobservasikan perlu adanya definisi operasional variabel, seperti yang

dikemukakan oleh Nazir (2005), definisi operasional adalah suatu definisi yang

diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut. Berdasarkan pendapat

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu definisi atau konsep yang

di dalamnya mengandung arti dan merupakan suatu unsur yang dapat diobservasi,

diukur dan dinilai.

Variabel penelitian adalah hal-hal yang dapat membedakan atau membawa

variasi pada nilai (Arikunto, 2010). Penelitian ini menguji dua variabel yaitu

variabel independentdan dependent. Variabel independent dalam penelitian ini

adalah pengendalian interndan tunjangan kinerja, sedangkan variabel dependent

adalah kinerja pegawai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem

pengendalian intern (variabel independent) terdiri dari 5 (lima) unsur,yaitu :

1. Lingkungan pengendalian.

2. Penilaian risiko.

3. Aktivitas pengendalian.

4. Informasi dan komunikasi.
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5. Pemantauan pengendalian intern.

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel Pengendalian Intern (X1)

Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

Independent
Pengendalian
Intern (X1)

Lingkungan
pengendalian

1. Saya mematuhi semua
peraturan mengenai integritas.

2. Saya mematuhi semua
peraturan mengenai standar
etika.

3. Saya memiliki komitmen
dalam hal pemberian sanksi
terhadap pelanggaran
peraturan.

4. Saya mengetahui struktur
organisasi dengan jelas.

5. Saya melaksanakan wewenang
dan tanggungjawab dengan
baik.

6. Saya mengetahui adanya audit
organisasi terhadap
pelaksanaan kegiatan.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Penilaian
risiko

1. Saya mampu mengidentifikasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi risiko.

2. Saya telah siap bekerja jika
terjadi perubahan sistem.

3. Saya mampu menentukan
tindakan yang diperlukan untuk
mengelola risiko.

4. Saya mampu mengevaluasi
pekerjaan secara efektif dan
berkesinambungan.

5. Saya memahami adanya
kebijakan yang terkait dengan
pekerjaannya.

6. Sayamemiliki  prosedur yang
mengatur secara jelas mengenai
penggunaan formulir-formulir
atau dokumen-dokumen.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Aktivitas
Pengendalian

1. Atasan melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan secara
periodik.

2. Saya mengetahui prosedur
otorisasi dalam organisasi.
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

3. Pimpinan melakukan
pemisahan fungsi berdasarkan
kemampuan masing-masing
pegawai.

4. Pimpinan memberlakukan
pengamanan asset dengan cara
pencatatan yang memadai.

5. Pimpinan memberlakukan
pengamanan dokumen dengan
cara pencatatan yang memadai.

6. Saya yang berwenang
melakukan verifikasi

7. Saya melakukan pengendalian
internal  dengan  sistem
penomoran (prenumbered)
pada setiap dokumen dan
formulir dan dilakukan  dengan
sangat baik  dan  konsisten.

8. Dokumen-dokumen yang
digunakan mampu dipahami
dengan sangat baik  oleh
karyawan di bagian terkait.

9. Sistem   dan   prosedur
pendokumentasian yang
sistematis mampu
meminimalisir penyimpangan
dan kecurangan.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Informasi dan
Komunikasi

1. Saya mengetahui informasi
yang akurat terkait alur kerja
pelayanan.

2. Saya membuat laporan
kegiatan/keuangan yang dibuat
secara periodik.

3. Saya memahamidiagram arus
(flow chart) mengenai transaksi
penerimaan kas

4. Saya memahami panduan
atau    pedoman    mengenai
pengelolaankas.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Pemantauan 1. Saya mengetahui adanya
auditing/pemeriksaan secara
berkala.

2. Atasan melakukan pemerik-
saan secara  berkesinambungan
untuk memantau efektivitas
pengendalian internal.
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

3. Saya telah melaksanakan
manajemen pemantauan atas
setiap kegiatan pengendalian
internal pada pelayanan publik.

4. Saya melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
penagihan oleh pihak yang
berwenang secara periodik.

5. Saya melakukan pemeriksaan
atas transaksi penerimaan kas,
pengeluaran kas, dan diadakan
pencocokan dengan catatan
yang ada oleh bagian
pemeriksaan intern.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional menjelaskanbahwa tunjangan kinerja adalah

penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan

kompetensi dan kinerja.Indikator penentu besaran tunjangan kinerja yang

berdasarkan tiga komponen yaitu :

a. Target kinerja pegawai yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian

SKP.

b. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional RI serta cuti yang dilaksanakan pegawai.

c. Ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai.
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Tabel 6. Definisi Operasional Variabel Tunjangan Kinerja(X2)

Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

Independent
tunjangan
kinerja (X2)

Target
kinerja
pegawai

1. Saya  menerima tunjangan
yang sesuai dengan jabatan
dan tanggung jawab pekerjaan
saya.

2. Pemberian tunjangan kinerja
disesuaikan dengan target
kerja (SKP) yang telah
dilaksanakan.

3. Pembayaran tunjangan kinerja
telah sesuai dengan prosedur
peraturan menteri.

4. Pelanggaran kerja dapat
mengurangi besarnya
tunjangan kinerja  yang akan
diterima.

5. Tingkat pendidikan
mempengaruhi besarnya
tunjangan kinerja yang
diterima.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Kehadiran 1. Saya bekerja sesuai jam kerja
yang telah ditetapkan.

2. Saya datang kerja sesuai jam
yang telah ditentukan.

3. Saya pulang kerja sesuai jam
yang telah ditentukan.

4. Saya akan memberikan
keterangan kepada pegawai
terkait apabila saya tidak
masuk kerja/cuti.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Ketaatan
pada kode
etik dan
disiplin
pegawai

1. Saya menjunjung tinggi dan
mematuhi aturan kerja yang
ditetapkan kantor.

2. Saya mempunyai disiplin kerja
yang tinggi terhadap
pelaksanaan  pekerjaan.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Kinerja pegawai adalah ungkapan seperti output, efesiensi serta efektivitas

sering dihubungkan dengan produktivitas (Gomes, 2003). Penilaian

kinerjapegawai (variabel dependent) di lingkungan Kantor Wilayah Badan
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Pertanahan Nasional ProvinsiLampungmenggunakan kriteria penilaian Gomes

(2003), antara lain :

1. Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode

waktu yang ditentukan.

2. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat

kesesuaian dan kesiapannya.

3. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan

keterampilannya.

4. Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.

5. Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama

anggota organisasi.

6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan

menyelesaikan pekerjaan.

7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam

memperbesar tanggung jawabnya.

8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan,

keramahtamahan dan integritas pribadi.

Tabel 7. DefinisiOperasional Variabel Kinerja Pegawai (Y)

Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

Dependent
Kinerja
Pegawai
(Y)

Kuantitas
Kerja

1. Besarnya PNBP yang diterima
telah sesuai dengan target
yang telah ditentukan.

2. Saya melaksanakan pekerjaan
dengan tepat waktu sesuai
dengan target kerja.

3. Saya melaksanakan pekerjaan

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

dengan penuh rasa tanggung
jawab.

Kualitas
Kerja

1. Dalam bekerja, pegawai
melaksanakan tugas sesuai
dengan standar/rencana yang
ditetapkan.

2. Saya melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan perintah dari
pimpinan.

3. Sayamampu menunjukan hasil
kerja yang mendukung
percepatan pencapaian tugas.

4. Saya membuat laporan kerja
sesuai dengan kenyataan yang
ada.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Pengetahuan
Pekerjaan

1. Saya melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan
fungsi pokok saya.

2. Saya memahami prosedur
pekerjaan saya.

3. Pimpinan tempat saya bekerja
selalu memberikan arahan
kerja yang jelas.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Kreativitas 1. Sayasering memberikan
ide/gagasanyang baik guna
mendorong keberhasilan
pelaksanaan kerja.

2. Saya sering memberikan
masukan/saran kepada rekan
kerja/atasan.

3. Saya dapat menanggapi
keluhan dari masyarakat
terkait pelayanan yang telah
kami berikan.

4. Saya dapat memberikan solusi
pada setiap keluhan yang
disampaikan  masyarakat.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Kerjasama 1. Sayadapat bekerjasama
dengan rekan kerja dalam
menjalankan tugas.

2. Sayadapat bekerjasama
dengan atasan dengan baik.

3. Saya mendapatkan motivasi
kerja dari atasan.

4. Saya mendapatkan motivasi
kerja antar rekan kerja.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran
Indikator

5. Saya menjaga komitmen
kerjadan menghargai rekan
sejawat dalam menjalankan
tugas.

Kesadaran
dan dapat
dipercaya

1. Saya diberikan kepercayaan
penuh dalam melaksanakan
pekerjaan.

2. Sayatidak pernah melanggar
peraturan atau kebijakan yang
telah ditetapkan oleh
pimpinan.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Inisiatif 1. Saya proaktif terhadap
perubahan baru.

2. Saya sering menunjukkan
inovasi yang baik dalam
mendukung kelancaran tugas
kantor.

3. Saya selalu bersemangat
dalam melaksanakan tugas-
tugas baru.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1

Kualitas
Pribadi

1. Saya mengutamakan
kejujuran dalam setiap
pekerjaan yang saya lakukan.

2. Saya ramah melayani
masyarakat yang
membutuhkan pelayanan.

3. Pimpinan saya sangat
responsif terhadap keluhan
bawahan.

4. Pimpinan saya pandai dalam
menggerakkan bawahan agar
tujuan organisasi tercapai.

5. Pemimpin saya memiliki
kharisma yang tinggi,
berwibawa, dan sangat
disegani oleh bawahan.

6. Pemimpin saya bersikap tegas
dalam mengambil suatu
keputusan.

SS = 5
S = 4
N = 3
TS = 2
STS = 1
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3.6. Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai

distribusi normal ataukah tidak.Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang

sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien

regresi.Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi

normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara

statistik.

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas

(Asymtotic Significance), yaitu: a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari

populasi adalah normal. b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak

berdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar

normal Probability Plots dalam software IBM SPSS Statistics 23. Dasar

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: a) Jika data menyebar disekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa

model regresi memenuhi asumsi normalitas. b) Jika data menyebar jauh dari garis

diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain itu uji normalitas

digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi

berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji

Kolmogorov-Smirnov(Sugiyono, 2010).
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3.6.2 Uji ValiditasData

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

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan ataau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya,

instrumen yang kurang valid  berarti memiliki vaaliditas rendah”. Uji validitas

digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner

dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu

yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Metode yang akan

digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar

skor butirpernyataan dengan total skor variabel.Uji signifikansi dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2,

dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

Uji validitas dilakukan kepada 30 responden untuk melihat apakah

pertanyaan yang digunakan pada kuesioner benar-benar mengukur apa yang

seharusnya diukur dan untuk mengukur tingkat konsistensi pertanyaan kuesioner

sehingga telah memenuhi kecukupan data. Uji signifikansi dilakukan dengan cara

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Besarnya nilai r tabel (0,05) untuk

responden sebanyak 30 orang yaitu sebesar 0,361. Jika nilai Correlated Item-Total

Correlation> nilai r tabel, artinya butir pernyataan dalam variabel tersebut dapat

dikatakan valid.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program

SPSSfor Windows23.0. Pengujian variabel penelitian ini meliputi uji validitas

pernyataan di dalam kuisioner (Lampiran 1)terdiri dari 30 pernyataan variabel
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pengendalian intern (X1), 11 pernyataan variabel tunjangan kinerja (X2), dan 30

pernyataan variabel kinerja pegawai (Y).

Tabel8. Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X1)

Pernyataan Corrected Item-Total Correlation Keterangan

1 0,589 Valid
2 0,571 Valid
3 0,648 Valid
4 0,598 Valid
5 0,510 Valid
6 0,538 Valid
7 0,448 Valid
8 0,445 Valid
9 0,518 Valid
10 0,623 Valid
11 0,663 Valid
12 0,660 Valid
13 0,551 Valid
14 0,711 Valid
15 0,536 Valid
16 0,465 Valid
17 0,613 Valid
18 0,597 Valid
19 0,518 Valid
18 0,657 Valid
19 0,668 Valid
20 0,589 Valid
21 0,632 Valid
22 0,563 Valid
23 0,623 Valid
24 0,663 Valid
25 0,660 Valid
26 0,539 Valid
27 0,567 Valid
28 0,492 Valid
29 0,589 Valid
30 0,571 Valid

Sumber :Lampiran 7
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Tabel8menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk variabel

pengendalian intern dari 30 pernyataan kuisioner dinyatakan valid. Hal ini

ditandai dengan nilai Corrected Item-Total Correlation > r tabel (0,361).

Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel

pengendalian intern layak digunakan sebagai indikator.

Tabel9. Uji Validitas Variabel Tunjangan Kinerja (X2)

Pernyataan Corrected Item-Total Correlation Keterangan
1 0,475 Valid

2 0,535 Valid

3 0,707 Valid

4 0,510 Valid

5 0,454 Valid

6 0,558 Valid

7 0,526 Valid

8 0,582 Valid

9 0,549 Valid

10 0,655 Valid

11 0,459 Valid

Sumber :Lampiran 8

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk

variabel tunjangan kinerja dari 11 pernyataan kuisioner dinyatakan valid. Hal ini

ditandai dengan nilai Corrected Item-Total Correlation> r tabel (0,361).

Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel tunjangan

kinerja layak digunakan sebagai indikator.

Tabel10. Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y)

Pernyataan Corrected Item-Total Correlation Keterangan

1 0,624 Valid

2 0,540 Valid

3 0,658 Valid
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Pernyataan Corrected Item-Total Correlation Keterangan
4 0,655 Valid

5 0,456 Valid

6 0,587 Valid

7 0,546 Valid

8 0,641 Valid

9 0,743 Valid

10 0,427 Valid

11 0,591 Valid

12 0,535 Valid

13 0,616 Valid

14 0,695 Valid

15 0,531 Valid

16 0,415 Valid

17 0,546 Valid

18 0,613 Valid

19 0,657 Valid

20 0,567 Valid

21 0,634 Valid

22 0,679 Valid

23 0,734 Valid

24 0,558 Valid

25 0,642 Valid

26 0,567 Valid

27 0,424 Valid

28 0,442 Valid

29 0,691 Valid

30 0,671 Valid

Sumber :Lampiran 9

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk variabel

kinerja pegawai dari 30 item pernyataan kuisioner dinyatakan valid. Hal ini

ditandai dengan nilai Corrected Item-Total Correlation > r tabel (0,361).

Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel kinerja

pegawai layak digunakan sebagai indikator.
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Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa variabel

pengendalian intern, tunjangan kinerja dan kinerja pegawai valid.

3.6.3 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2009). Salah satu metode yang dapat

digunakan untuk mengukur koefisien reliabilitas dari suatu alat ukur adalah

melalui pendekatan koefisien konsistensi internal (coeficient of internal

consistency) dari alat ukur.Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan

konsistensi internal item-item di alat ukur.Ukuran koefisien konsistensi internal

diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha.

Reliabilitas instrumentasi adalah hasil pengukuran yang dapat

dipercaya.Reliabilitas instrumentasi diperlukan untuk mendapatkan data sesuai

dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dalam penelitian ini

akan diuji reliabilitas dengan menggunakan rumus CronbachAlpha menurut skala

Cronbach Alphayaitu 0 sampai 1.

Apabila nilai hasil perhitungan () dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelas

dengan skala yang sama (0 sampai 1), maka ukuran kemantapan alpha dapat

diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai koefisien alpha 0,00-0,20 berarti kurang reliable.

b. Nilai koefisien alpha 0,21-0,40 berarti agak reliable.

c. Nilai koefisien alpha 0,41-0,60 berarti cukup reliable.
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d. Nilai koefisien alpha 0,61-0,80 berarti reliable.

e. Nilai koefisien alpha 0,81-1,00 berarti sangat reliable.

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan program SPSSfor Windows23.0, yakni dengan uji CronbachAlpha.

Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60 (Ghozali,

2009).Uji reliabilias pada penelitian ini dilakukan untuk ketiga variabel penelitian

yaitu pengendalian intern (X1), tunjangan kinerja (X2), dan kinerja pegawai (Y).

Tabel 11. Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Intern

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

0,943 30
Sumber :Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 11, hasil pengolahan data melalui SPSSfor

Windows23.0untuk variabel pengendalian intern didapatkan hasil Cronbach's

Alpha sebesar 0,943> 0,60 sehingga kuisioner pengendalian intern dapat

digunakan karena reliabel serta dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Tabel 12. Uji Reliabilitas Variabel Tunjangan Kinerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

0,857 11
Sumber :Lampiran 8

Berdasarkan Tabel 12, hasil pengolahan data melalui SPSSfor

Windows23.0untuk variabel tunjangan kinerja didapatkan hasil Cronbach's Alpha

sebesar 0,857> 0,60 sehingga kuisioner tunjangan kinerjadapat digunakan karena

reliabel serta dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.
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Tabel 13. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Pegawai

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

0,945 30
Sumber :Lampiran 9

Berdasarkan Tabel 13, hasil pengolahan data melalui SPSSfor

Windows23.0 untuk variabel kinerja pegawai didapatkan hasil Cronbach's Alpha

sebesar 0,945> 0,60 sehingga kuisioner kinerja pegawai dapat digunakan karena

reliabel serta dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa variabel

pengendalian intern, tunjangan kinerja dan kinerja pegawai reliabel.

3.6.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah mengelompokkan data, sehingga mudah dibaca

dan dipahami. Mengatagorikan data akan memudahkan membaca kecenderungan

yang terjadi pada obyek penelitian dan hubungan antar variabel. Penilaian variabel

pada kuesioner yang disebarkan dihitung menggunakan Skala Likert, dimana nilai

tertinggi diberi  skor 5 dan nilai terendah diberi skor 1:

Sangat setuju =  5
Setuju =  4
Netral =  3
Tidak setuju =  2
Sangat tidak setuju =  1

Untuk menjawab tujuan penelitian keempat, penilaian kinerja pegawai

penulis mengacu pada interval skor dengan rumus sebagai berikut :

Skor persentase = Skor rata-rata x 100
Skor maksimal
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Keterangan :
10%-27% = Sangat rendah
28%-45% = Rendah
46%-63% = Cukup Baik
64%-82% = Baik
83%-100% = Sangat baik

Data yang telah terkumpul dari 110 orang responden pada 30 pernyataan variabel

pengendalian intern yang diajukan dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel

beserta penguraian dan penyelesaiannya. Adapun cara penggolongan data

padatabel dengan menggunakan rumus interval (Sugiyono, 2005).

I =

K

NRNT 

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Nilai tertinggi pada variabel pengendalian intern diperoleh dari skor 5 x 30

pernyataan = 150 dan nilai terendah diperoleh dari skor 1 x 30pernyataan = 30,

sehingga nilai intervalnya adalah :

00,24
5

120

5

30150
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Berdasarkan interval yang telah didapatkan, maka kategori total skor pada

variabel yang diteliti sebagai berikut :

1. Total skor 126,00 - 150,00 masuk dalam kategori sangat setuju

2. Total skor 102,00 - 125,00 masuk dalam kategori setuju

3. Total skor 78,00 – 101,00 masuk dalam kategori netral
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4. Total skor 54,00 – 77,00 masuk dalam kategori tidak setuju

5. Total skor 30,00 - 53,00 masuk dalam kategori sangat tidak setuju

Data yang telah terkumpul dari 110 orang responden pada 11 pernyataan

tunjangan kinerja yang diajukan dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel

beserta penguraian dan penyelesaiannya. Nilai tertinggi pada variabel tunjangan

kinerja diperoleh dari skor 5 x 11 pernyataan = 55 dan nilai terendah diperoleh

dari skor 1 x 11 pernyataan = 11, sehingga nilai intervalnya adalah sebagai

berikut:

80,8
5

44

5

1155
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Berdasarkan interval yang telah didapatkan, maka kategori total skor pada

variabel yang diteliti sebagai berikut :

1. Total skor 46,20 - 55,00 masuk dalam kategori sangat setuju

2. Total skor 37,40 – 46,10 masuk dalam kategori setuju

3. Total skor 28,60 – 37,30 masuk dalam kategori netral

4. Total skor 19,80 - 28,50 masuk dalam kategori tidak setuju

5. Total skor 11,00 - 19,70 masuk dalam kategori sangat tidak setuju

Data yang telah terkumpul dari 110 orang responden pada 30 pernyataan

kinerja pegawai yang diajukan dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel

beserta penguraian dan penyelesaiannya. Nilai tertinggi pada variabel kinerja

pegawai diperoleh dari skor 5 x 30 pernyataan = 150 dan nilai terendah diperoleh

dari skor 1 x 30 pernyataan = 30, sehingga nilai intervalnya adalah :

00,24
5

120

5

30150



I
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Berdasarkan interval yang telah didapatkan, maka kategori total skor pada

variabel yang diteliti sebagai berikut :

1. Total skor 126,00 - 150,00 masuk dalam kategori sangat setuju

2. Total skor 102,00 - 125,00 masuk dalam kategori setuju

3. Total skor 78,00 – 101,00 masuk dalam kategori netral

4. Total skor 54,00 – 77,00 masuk dalam kategori tidak setuju

5. Total skor 30,00 - 53,00 masuk dalam kategori sangat tidak setuju

3.6.5 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian yang

pertama, kedua, dan ketiga yaitu menguji pengaruh antara variabel independen

(pengendalian intern/X1, tunjangan kinerja/X2) dengan variabel dependen

(kinerja pegawai/Y). Perhitungan akan dilakukan dengan bantuan program

SPSSfor Windows 23.0. Teknik dalam pengujian hipotesis yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda.Regresi linear

berganda dipergunakan untuk melihat dan mengetahui pengaruh antara beberapa

variabel independen (pengendalian intern dan tunjangan kinerja) dengan satu

variabel dependen (kinerja pegawai). Adapun model regresi linear

bergandadengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ŷ = α + β1X1 + β2X2+ε.................................(1)

Dimana:
Ŷ : Kinerja Pegawai

: Nilai Konstanta
X1 : Pengendalian Intern
Β1 : Koefisien Regresi Pengendalian Intern (X1)
X2 : Tunjangan Kinerja
Β1 : Koefisien Regresi Insentif (X2)
ε : Error
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3.6.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji parsial dan uji simultan. Uji parsial

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variableindependen

(pengendalian intern dan tunjangan kinerja) terhadap variabel dependen (kinerja

pegawai) dengan menggunakan uji t.Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Jika probabilitas taraf signifikan hitung (p value ≤ 0,05), maka Ha diterima

dan Ho ditolak, dan jika probabilitas taraf signifikan hitung (p value > 0,05), maka

Ha ditolak dan Ho diterima.

Untuk menguji secara hipotesis secara parsial digunakan uji t dengan

rumus, yaitu :

t =

Ho :r = 0 ; Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel

pengendalian intern(X1)atau variabel tunjangan kinerja (X2)

dengan variabel kinerja pegawai(Y)

Ha :r ; Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengendalian

intern(X1)atau variabel tunjangan kinerja (X2) dengan variabel

kinerja pegawai(Y).

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara

bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

menggunakan uji F. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika probability

value (p value) < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak.

Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. dengan

menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05, maka

dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara
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variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian untuk menguji hipotesis secara

keseluruhan (stimulan) digunakan Uji F :

F =

Keterangan :
F = Pengujian signifikansi koefisien korelasi ganda
R = Koefisien korelasi ganda
K = Jumlah variabel independen
n = Jumlah anggota sampel

Untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

Ho : R = 0 Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel

pengendalian intern (X1) dan variabel tunjangan kinerja (X2) secara

bersama sama terhadap variabel kinerja pegawai (Y).

Ha : R Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengendalian

intern (X1) dan variabel tunjangan kinerja (X2) secara bersama-

sama terhadap variabel kinerja pegawai(Y).

Koefisien determinan (R²) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

determinasi (R²). Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu,

ketepatan paling baik dalam analisis regresi. Besarnya nilai koefisiensi

determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi dipergunakan

untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (kinerja pegawai/Y) yang

disebabkan oleh variabel bebas (pengendalian intern/X1 dan tunjangan

kinerja/X2).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh

pengendalian intern dan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung

diterima/terdukung.

2. Tunjangan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung diterima/terdukung.

3. Pengendalian Intern dan pemberian tunjangan kinerja secara simultan

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung diterima/terdukung.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dan kuantitatif ada

beberapa hal yang perlu disarankan atau rekomendasikan kepada Kantor
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Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung dalam rangka perbaikan

kinerja pegawai antara lain sebagai berikut :

1. Jawaban responden pada variabel sistem pengendalian intern yang memiliki

nilai di bawah rata-rata dan perlu ditingkatkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung yaitu: untuk dimensi lingkungan

pengendalian perlu ditingkatkan audit organisasi terhadap pelaksanaan

kegiatan, untuk dimensi aktivitas pengendalian perlu ditingkatkan

pengendalian internal dengan system penomoran (prenumbered) pada setiap

dokumen dan formulir, perlu memahami prosedur otorisasi dalam organisasi,

dan dokumen-dokumen yang  digunakan harus dipahami dengan sangat baik

oleh karyawan  di bagian terkait; untuk dimensi informasi dan komunikasi

perlu ditingkatkan pemahaman diagram arus (flow chart) mengenai transaksi

penerimaan kas, dan perlu memahami panduan atau pedoman mengenai

pengelolaan kas;untuk dimensi pemantauan perlu ditingkatkan evaluasi

pelaksanaan penagihan oleh pihak yang berwenang secara periodik, perlu

ditingkatkan pelaksanaan manajemen pemantauan atas setiap kegiatan

pengendalian internal pada pelayanan publik, dan perlu memahami

auditing/pemeriksaan secara berkala; untuk dimensi penilaian risiko perlu

ditingkatkan evaluasi pekerjaan dengan efektif dan berkesinambungan, perlu

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko, dan memahami

prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir-formulir

atau dokumen-dokumen.

2. Jawaban responden pada variabel tunjangan kinerja yang masih perlu

ditingkatkan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi
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Lampung dilihat dari dimensi kehadiran diharapkan pegawai dapat lebih

meningkatkan disiplin kerja dalam kehadiran sesuai dengan jam kerja yang

telah ditetapkan; dilihat dari dimensi target kinerja pegawai, pegawai

diharapkan dapat memenuhi target kinerja pegawai (SKP) agar mendapat

tunjangan kinerja yang sesuai dengan jabatan dan tanggungjawab pekerjaan.

3. Jawaban responden untuk variabel kinerja pegawai, ada yang memiliki nilai

di bawah rata-rata dan perlu ditingkatkan oleh pegawai Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung yaitu untuk dimensi quantity of

work pegawai diharapkan dapat bekerja lebih keras untuk meningkatkan

PNBP dan pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu;

untuk dimensi creativeness diharapkan pegawai dapat memberikan

ide/gagasan yang baik guna mendorong keberhasilan pelaksanaan kerja,

memberikan masukan/saran kepada rekan kerja/atasan, dan dapat menanggapi

keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang telah diberikan; untuk

dimensi initiative diharapkan pegawai dapat lebih bersemangat dalam

melaksanakan tugas-tugas baru; untuk dimensi personal qualities diharapkan

pegawai dapat lebih ramah dalam melayani masyarakat yang membutuhkan

pelayanan, pemimpin diharapkan bersikap lebih tegas dalam mengambil

suatu keputusan, dan mengutamakan kejujuran dalam setiap pekerjaan

dilakukan; untuk dimensi cooperation diharapkan pimpinan dapat

memotivasi bawahannya dan pegawai dapat bekerjasama dengan rekan kerja

dalam menjalankan tugas; untuk dimensi quality of work diharapkan pegawai

dapat menunjukkan hasil kerja yang mendukung percepatan pencapaian

tugas.
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4. Keterbatasan dari tesis ini adalah peneliti hanya meneliti pada Kantor

Pertanahan pada yang berada pada Kota Bandar Lampung, Kabupaten

Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara,

Kata Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat,

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way

Kanandan Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan pada

peneliti berikutnya untuk memperluas penelitian dengan menambahkan

kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk, dengan tujuan untuk mendapatkan

generalisasi hasil penelitian.
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