
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengawasan 

 

1. Pengertian 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai 

dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.Controlling is the process of 

measuring performance and taking action to ensure desired results 

(Schermerhorn, 2002: 12). 

 

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian 

dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk 

pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di 

bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala 

aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The 

process of ensuring that actual activities conform the planned activities. 

(Stoner, Freeman & Gilbert, 2005: 114) 

 

Menurut Winardi (1998: 78) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik 

untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem 

umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar 

yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 
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penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau 

pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai 

tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam 

menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka 

perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan 

dengan baik. 

 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta 

suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai 

sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat 

mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai 

sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.  

 

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan 

merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap 

sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas 

kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan 

ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi 

manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:  “pengamatan atas 
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pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin 

agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

peraturan.”  atau  “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat 

memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi 

dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan 

perbaikannya”  

 

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai 

sebagai  “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat 

menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan 

menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks 

membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good 

governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan 

aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana 

mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan 

penerapan good governance itu sendiri. 

 

 

 

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

 

a. Maksud Pengawasan 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari 

pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena 
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dengan pengawasan tersebut serta tuuan akan dicapai yang dapat dilihat 

dengan berpedoman rencana (planning) yang ditetapkan terlebih dahulu 

oleh pemerintah sendiri (Situmorang, 1998: 22). 

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk: 

a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 

b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. 

c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan 

d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 

ditetapkan dalam planning yaitu standard. 

 

Sedangkan menurut Leonard D. White (1998: 23) maksud dari 

pengawasan adalah: 

a) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang 

diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat 

b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-

undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan 

 

Sedangkan menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari 

pengawasan adalah: 
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a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan 

b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 

c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan 

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan 

kegiatan yang salah. 

d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 

tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga 

mendapat efisiensi yang lebih besar 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah 

suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam Negara-negara 

berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksana 

sangat pesat sedang tenaga atau personil belum siap mental dalam 

melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi 

kesalahan, kecurangan dan kelalaian. 

 

b. Tujuan Pengawasan 

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23) pengawasan mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan 

dan perintah 
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2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatanMencegah pemborosan dan 

penyelewengan 

3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa 

yang dihasilkan 

4) Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan organisasi 

Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya 

dengan rencana dari suatu organisasi. 

 

c. Indikator Pengawasan 

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), salah satu indikator 

keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya 

banyak ditentukana  oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan 

berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur  paling pokok 

dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program 

pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai 

berikut: 

1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran 

pelaksanaan tugas, antara lain: 

a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang 

jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan 

program dan anggaran 

b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek 

fisik maupun biaya  

2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan weweang yaitu berkurangnya 

tuntutan masyarakat terhadap pemerintah 
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3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar 

antara lain: 

a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, 

kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan 

pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya 

b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

 

d. Beberapa kendala dalam pengawasan 

Ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu: 

1) Adanya sementara pejabatan yang “Salah kaprah” terhadap tugas 

pengawasan yang dilaksanakannya 

2) Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata 

mencari kesalahan 

3) Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan 

4) Adanya perasaan “ewuh pekewuh” dalam melaksanakan pengawasan. 

Hal ini disebabkan karena seolah-olah nampak adanya kontroversi 

dalam melaksanakan tugas termasuk pengawasan. 

5) Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang 

diawasi 

6) Pimpinan “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau 

bahkan adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan. 

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga 

masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu 
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sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) 

maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong 

adanya pengawasan masyarakat (social control).  

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya 

penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat 

dilakukan adalah: 

a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 

b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 

c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. 

 

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 

a. Pengawasan Intern dan Ekstern 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau 

badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang 

bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan 

cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in 

control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat 

jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap 

daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah 

pengawasan Kementerian Dalam Negeri.  

 

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan 

yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia 

adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi 

negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan 



 

 

18 

tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat 

pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara 

keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan 

negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK 

untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.  

 

2. Pengawasan Preventif dan Represif 

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan 

ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya 

penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan 

merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan 

agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang 

dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika 

dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan 

dilakukan akan terdeteksi lebih awal. 

 

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap 

suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini 

lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah 

ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan 

pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

penyimpangan.  
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3. Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang 

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan 

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan 

pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan 

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan 

berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) 

adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan 

peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, 

hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan 

pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran 

apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut 

diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” 

  

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan 

kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan 

untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan 

anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan 

dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung 

jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana 

direncanakan.  
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B. Kinerja 

 

1. Definisi 

 

Menurut Maryoto, (2000:91), kinerja pegawai adalah hasil kerja selama 

periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, 

target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Gibson (1996:70) 

menyatakan kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Kinerja 

individu merupakan dasar dari kinerja organisasi.  

 

Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi 

ditempat kerja. Penilaian kinerja ini (performance appraisal) pada dasarnya 

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif 

dan efisien. Pegawai menginginkan dan memerlukan balikan berkenaan 

dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk 

memberikan balikan kepada mereka jika kinerja tidak sesuai dengan standar, 

maka penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai 

dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja. (Dessler 1992:536). 

 

Menurut Dessler (1992:514) ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja, yaitu: 

a. Kualitas pekerjaan meliputi: akuisi, ketelitian, penampilan dan penerimaan 

keluaran; 

b. Kuantitas Pekerjaan meliputi: volume keluaran dan kontribusi; 

c. Supervisi yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan atau 

perbaikan; 
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d. Kehadiran meliputi: regularitas, dapat dipercaya/diandalkan dan ketepatan 

waktu; 

e. Konservasi meliputi: pencegahan, pemborosan, kerusakan dan 

pemeliharaan. 

 

Pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa 

Inggris disebut dengan performance. Pada prinsipnya, ada istilah lain ang 

lebih menggambarkan pada “prestasi” dalam bahasa Inggris yaitu kata 

“achievement”. Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata “to achieve” yang 

berarti “mencapai”, maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi 

“pencapaian” atau “apa yang dicapai”. (Ruky, 2009:15)  

 

Bernardin dan Russel (2003:378) memberikan definisi tentang prestasi kerja 

sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcome produced 

on a specified job function or activity during a specified time period” (Prestasi 

kerja didefinisikan sebagai catatan dari hasil-hasil yang diperoleh melalui 

fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama tempo waktu tertentu). 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa prestasi kerja lebih menekankan 

pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada 

instansi.  

 

Rahmanto (2003: 49) menyebutkan prestasi kerja atau kinerja sebagai tingkat 

pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi, dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan instansi. Blanchard dan Spencer (1982:100) 

menyebutkan penilaian prestasi kerja merupakan proses organisasi yang 
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mengevaluasi prestasi kerja Pegawai terhadap pekerjaannya. Esensinya, 

supervisor dan Pegawai secara formal melakukan evaluasi terus menerus. 

Kebanyakan mereka mengacu pada prestasi kerja sebelumnya dan 

mengevaluasi untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika 

prestasi kerja tidak memenuhi syarat, maka manajer atau supervisor harus 

mengambil tindakan, demikian juga apabila prestasi kerjanya bagus maka 

perilakunya perlu dipertahankan.  

 

Berdasarakan uraian di atas, maka 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 dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat memiliki kinerja yang 

tinggi dan baik, seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya harus 

memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang 

dimilikinya.  

 

Menurut Johns (1996:167) 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. Menurut Robbins (1996:75) kinerja 

pegawai dapat dilihat dalam 3 kriteria, yaitu : 

1. 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 
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berdasarkan periode waktu tertentu. Bila pegawai dapat mencapai 

standar yang ditentukan berarti hasil tugasnya baik.  

2. 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 

berbeda karena itu seorang pegawai dituntut untuk memiliki perilaku 

yang baik dan benar sesuai pekerjaan masing-masing.  

3. 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.  

 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang baik berupa produk atau jasa 

dan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan beban tugas 

yang harus dilaksanakan dengan disertai adanya standart kerja yang telah 

ditentukan. Prestasi kerja yang baik merupakan langkah awal untuk menuju 

tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk 

meningkatkan prestasi kerja pegawai, meskipun hal tersebut tidaklah mudah 

karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah penilaian 

prestasi kerja itu sendiri. 
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2. Penilaian Kinerja 

 

Prestasi pegawai dibawah standar mungkin disebabkan sejumlah faktor, mulai 

dari keterampilan kerja yang buruk sehingga motivasi yang tidak cukup atau 

suasana kerja yang buruk. Dalam kasus seorang pegawai yang memiliki sikap 

jelek serta tingkat keterampilan rendah, masalah utama mungkin dalam proses 

seleksi dan biaya yang besar untuk memperbaiki keterampilan maupun sikap 

sehingga pegawai tersebut lebih baik dipindahkan atau diberhentikan. Seorang 

pegawai yang mempunyai tingkat keterampilan rendah tetapi memiliki sikap 

yang baik mungkin membutuhkan pelatihan.  

 

Suatu strategi memotivasi tepat dilakukan dalam kasus ke tiga, yaitu seorang 

memiliki keterampilan tetapi tidak mempunyai keinginan. Dalam kasus-kasus 

lain, para pegawai mungkin berbakat dan bermotivasi, tetapi tidak mampu 

menyelesaikan tugas-tugas kerja mereka karena keterbatasan wewenang atau 

sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dibutuhkan strategi 

yang berbeda untuk memperbaiki kinerja yang buruk dalam empat kategori ini 

adalah penting untuk menentukan penyebab kegagalan pegawai. Setiap waktu 

yang digunakan dalam mencoba memotivasi pegawai yang tidak terlatih 

dengan baik, misalnya tentu saja akan sia-sia. Tidak ada yang salah dengan 

memotivasi, tetapi tidak tepat bagi masalah yang sedang dihadapi yang 

mungkin lebih baik diatasi melalui pelatihan keterampilan-keterampilan.  

 

Pengertian kinerja menurut Bernardin dan Russel (2003:379) bahwa kinerja 

dilihat dari hasil pengeluaran produksi atas fungsi dari pekerjaan tertentu atau 

aktivitas selama periode tertentu. Pengertian kelompok menurut Robbins 
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(1996:294) adalah dua individu atau lebih, berinteraksi dan saling bergantung, 

yang menggabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.  Untuk mengukur 

kinerja kelompok dengan baik maka harus menggunakan kriteria yang tepat 

supaya dapat mengetahui kinerja yang sebenarnya telah dicapai oleh anggota 

kelompok.  

 

Menurut Benardin dan Russel (2003:383) tentang penilaian kriteria yang 

terdiri dari 6 kriteria utama tentang kinerja, yaitu:  

1. Kualitas yaitu penilaian untuk penggunaan cara kerja yang benar dan 

kesalahan hasil kerja tidak melampaui standar mutu yang ditetapkan.  

2. Kuantitas yaitu untuk jumlah hasil yang sesuai dengan rencana-rencana 

produksi dan dapat memanfaatkan target badan usaha. 

3. Penghematan waktu yaitu penilaian untuk menyelesaikan pekerjaan dan 

mencapai hasil kerja yang tepat waktu serta dapat memanfaatkan waktu 

yang ada dengan baik.  

4. Efisiensi biaya yaitu untuk menggunakan sarana dan prasarana produksi 

dengan hemat dan tidak sering melakukan kesalahan kerja sehingga tidak 

timbul pemborosan. 

5. Keperluan untuk pengawasan yaitu untuk memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang sesuai dengan standar pekerjaan serta bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan benar.  

6. Dampak interpersonal yaitu penilaian untuk memiliki rasa percaya diri dan 

inisiatif sendiri  dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mau saling 

menghargai serta bekerja sama dengan anggotanya. 
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Handoko (1992:135) menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja adalah 

proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi 

kerja pegawai. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan 

personalia dan memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang 

pelaksanaan kerja mereka.  Indikator kinerja pegawai dikemukakan oleh 

Dwiyanto (1995: 58) sebagai berikut: 

1. Prestasi Kerja 

Adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya, yang dipengaruhi oleh kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan yang bersangkutan. 

2. Kesetiaan 

Adalah kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan 

sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab yang 

dibuktikan melalui sikap dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

3. Tanggung Jawab 

Adalah kesanggupan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta 

berani memikul resiko atas keputusan yang diambil. 

4. Ketaatan  

Adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan 

perundangan dan kedinasan yang berlaku. 

5. Kejujuran 

Adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang. 
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6. Kerjasama 

 Adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang 

lain dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga mencapai 

daya guna dan hasil guna secara optimal. 

7. Prakarsa 

Adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan atau 

melaksanakan tindakan yang diperlukan dlam pelaksanaan tugas. 

8. Kepemimpinan 

Adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyakinkan orang lain 

sehingga dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan 

 

 

 

C. Kerangka Fikir 

 

Fungsi Pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah 

direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. 

Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan  juga 

melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat 

tetap mencapai apa yang telah direncanakan. 

 

Untuk kepentingan penelitian ini, kinerja dipandang sebagai hasil kerja yang 

dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Ukuran-

ukuran kinerja ini meliputi kualitas kerja, dan kuantitas kerja. Kinerja selain 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpinnya, 
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juga dipengaruhi oleh karakteristik pegawai yang bersangkutan serta situasi 

yang terdapat pada lingkup organisasi.  

 

Pengawasan adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan 

menilai kenyataan yang sebenarnya apakah pekerjaan atau kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip pengawasan 

adalah bukan tujuan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan 

tetapi tujuan pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi untuk 

dilakukan tindakan korektif, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh karena itu segala kegiatan pengawasan mutlak untuk 

dilaksanakan.  

 

Tugas pegawai dan kinerja  pegawai dalam pencapaian tujuan yang 

diharapkan Meningkatkan kinerja pegawai dibutuhkan kemampuan dari pucuk 

pimpinan untuk memperhatikan kecakapan hubungan antar staf atau pegawai 

dalam melaksanakan pengawasan yang  mana merupakan seluruh segenap 

aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, mengendalikan segenap 

kegiatan pegawai yang tentunya akan mengarah kepada pembinaan para 

pegawai, sehingga pegawai dapat pula memahami tugas  dan tanggung jawab 

masing-masing serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan demikian tentunya akan berpengaruh pada peningkatan 

kinerja pegawai. 

 

Sehubungan dengan sifat dari pekerjaan serta keadaan yang selalu dinamis dan 

selalu berkembang sebagai akibat tuntutan pelaksanaan pembangunan agar 

berjalan tertib dan lancar maka diperlukan pegawai yang benar-benar cakap, 



 

 

29 

terampil dan tangguh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya,  terutama 

Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkup Badan. 

 

Penelitian ini memiliki perbedaan keterbatasan  dalam peneilitian terdahulu 

adalah tempat penelitiannya  di kabupaten Tanggamus sedangkan sekarang 

adalah di Inspektorat  Provinsi Jawa Barat. Adapun faktor apa saja yang 

mempengaruhi tentang Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah tersebut. Perbaiki kinerja Sumber Daya Manusia-nya yang selama ini 

rendah.  

 

Menurut PP Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. Dalam surat keputusan tersebut, untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah diberikan 

arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu antara lain prinsip 

kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan tanggung 

jawab serta kedisiplinan.  

 

Kinerja Pemerintah Daerah perlu dikembangkan agar dalam kinerjanya dapat 

mencapai suatu tujuan yang tepat  dengan sesuai peraturan perundang–

undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk dapat suatu kinerja yang 

baik dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja pemerintah daerah 

yang akurat dapat dipercaya dan tepet sasaran, serta terciptanya kinerja 

pemerintah daerah yang sentralistik kepada desentralistik. Berdasarkan fokus 

penelitian, berikut adalah gambar dari kerangka pikir : 
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Inspektorat Daerah 

Pengawasan 

Indikator: 

 

1. Berkurangnya 

penyalahgunaan wewenang 

dan Berkurangnya 

kebocoran, pemborosan dan 

pungutan liar. 

2. Disiplin, prestasi dan 

pencapaian sasaran 

pelaksanaan tugas. 

 

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tanggamus: 

1. Prestasi Kerja 

2. Kesetiaan 

3. Tanggung Jawab 

4. Ketaatan  

5. Kejujuran 

6. Kerjasama 

7. Prakarsa 

8. Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Kerangka Pikir 

 


