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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Defenisi Analisis 

Defenisi analisis secara umum bahwa analisis merupakan memeriksa dan 

mengevaluasi informasi-informasi yang relevan untuk memilih tindakan yang 

terbaik dari berbagai macam alteratif dalam  engatasi suatu permasalahan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk meperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. 

Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis 

sebagai berikut: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, 

sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). 

b. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah 

secara seksama. 

c. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis 

atau dugaan sementara sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa 

kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya). 
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d. Analisis merupakan pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-

bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian 

tentang prinsip-prinsip dasarnya. 

2.2 Defenisi Kinerja  

Secara umum, Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh 

seseorang pegawai diartikan untuk mrncapai tujuan yang diharapkan. Menurut 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) bahwa kinerja merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Tanggungjawab yang telah diberikan kepada pegawai diharapkan bisa dijalankan 

dengan baik agar menghasilkan kinerja yang baik pula seperti yang diharapkan 

masyarakat banyak yang diayominya. 

Menurut Sedarmayanti (2011:260) Kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen 

atau organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditnjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan 

standar yang telah ditentukan). Sedangkan menurut Wibowo (2010:7) kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. 

Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan 

sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Menurut Sudarmanto, dalam berbagai literartur, 

pengertian tentang kinerja sangat beragam. Akan tetapi, dari berbagai perbedaan 

pengertian dapat dikategorikan dalam dua gari pengertian dibawah ini yaitu: 
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a. Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil, kinerja merupakan catatan 

hasil yang diproduksi atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas 

selama periode waktu tertentu. 

b. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, kinerja merupakan 

seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat 

orang bekerja. 

Kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam suatu lembaga ataupun 

organisasi. Kinerja sering disebut juga sebagai prestasi kerja seseorang. Kinerja 

berasal dari bahasa inggris “performancer” yang diartikan sebagai “penampilan”, 

“prestasi”, “pertunjukkan kerja” dan “pelaksanaan tugas”. Salah satu aspek yang 

menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi adalah kinerja dari 

organisasi itu sendiri. Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai oleh 

organisasi atau pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabmya. 

Istilah kinerja sering digunakan menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan dari 

individu atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini termasuklah kinerja para 

petugas pasar simpang baru dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menjaga 

ketertiban dan kebersihan pasar secara keseluruhan. 

Menurut Mahsun (2009 ; 25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program maupun kebijakan dalam 

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

strategic planning suatu organisasi. Sementara menurut Otley dalam Mahmudi 

(2007 ; 6) kinerja mengacu kepada sesuatu yang terkait dengan kegiatan 

melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang telah dicapai dari 
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pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan suatu konstruk yang bersifat 

multidimensional dan pengukurannya juga bervariasi tergantung pada 

kompleksitas pengatur faktor-faktor pembentuk kinerja tersebut. 

Selanjutnya, pengertian kinerja menurut Joko Widodo (2005 ; 79) pada 

hakikatnya berkaitan dengan tanggungjawab individu atau organisasi dalam 

menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja adalah melakukan kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. 

Hasibuan dalam bukunya “ Kinerja Managemen SDM ” menyatakan 

bahwa, ”kinerja adalah suatu hasil yang didapat dari seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. (Hasibuan, 2002:105). Dari 

pengertian tersebut, kinerja dapat pula kita artikan sebagai suatu proses yang 

diarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Adapun proses menunjukkan 

bagaimana pekerjaan terlaksana.  

Selanjutnya Husein Umar (2004:76) mengatakan bahwa pengertian kinerja 

adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa 

sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah 

diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan yang secara dengan hasil 

yang dicapai. Semua pekerjaan ada resikonya masing-masing. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa 

makna kinerja menunjukan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha 
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yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap 

mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang 

dikedepankan oleh seseorang pada suatu organisasi ataupun lembaga. Supaya 

mendapatkan hasil kineja yang bagus maka diharapkan pula kepada petugas, 

pegawai agar dapat menjalankan tugas yang diembannya secara maksimal, kinerja 

itu sendiri bukan hanya untuk kepuasan secara pribadi melainkan dalam melayani 

kepentingan masyarakat banyak pada umumnya. 

2.3 Pasar  

Dalam pengertian sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual 

dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu 

ekonomi, pengertian pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. 

Defenisi pasar dalam teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli 

(konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah 

kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah 

(kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek. Pasar terbentuk 

dengan adanya syarat-syarat yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya 

barang yang tempat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli memiliki peran 

dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

Menurut Mankiw (2007) pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual 

dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang 

menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok 

dalam menentukan penawaran terhadap produk (Zayinul, Fata:2010). 



 19 

Terdapat 3 fungsi pasar yaitu: 1). Fungsi Distribusi, merupakan pasar 

berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam 

melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi dalam menyalurkan barang-barang 

hasil produksi kepada konsumen. 2). Fungsi Pembentukan Harga, yaitu pasar 

merupakan tempat terjadinya tawar menawar sebelum dilakukannya transaksi jual 

beli. 3). Fungsi Promosi, yaitu pasar merupakan saranan paling epat untuk ajang 

promosi, karena dipasar banyak dikunjungi oleh pembeli (Sukirni, 2000 dalam 

Zayinul Fata). 

Pasar merupakan suatu sarana publik yang harus disediakan oleh 

pemerintah.Hal itu sesuai dengan peran pemerinath sebagai pihak yang bertugas 

dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi. Peranannya dalam pengalokasian 

sumber-sumber ekonomi tersebut, pemerintah mengusahakan agar pemanfaatan 

alokasi tersebut dapat optimal dan mendukung kegiatan yang dilakukan 

masyarakat disekitarnya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:7), pasar merupakan seperangkat 

pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Pasar merupakan tempat 

dimana masyarakat dapat memperoleh barang-barang untuk memenuhi kebutuhan 

harian. Pasar juga memiliki fungsi penggerak ekonomi daerah, tempat terjadinya 

distribusi hasil produksi masyarakat daerah, sehingga kelangsungan operasional 

pasar harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah agar memenuhi 

kebutuhan layanan sarana publik bagi masyarakat yang yang tinggal didaerah 

tersebut. 
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Menurut Sudarman (2010) dalam Rut Sri Novitawati Siregar (2011) 

bahwa pasar memiliki lima fungsi utama yaitu: 

a. Pasar menetapkan nilai (sets value). Dalam ekonomi pasar, harga 

merupakan ukuran nilai. 

b. Pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor 

produksi di pasar, maka akan mendorong produsen memilih metode 

produksi yang efisien. 

c. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli 

barang tergantung pada penghasilannya. 

d. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan. Penjatahan adalah inti 

dari adanya harga. 

e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan dimasa yang 

akan datang. 

Jadi, pasar memang memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar juga suatu wadah 

bagi yang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya penjual dan pembeli guna 

memperoleh keuntungan masing-masing, baik keuntungan ekonomi maupun 

keuntungan sosial lainnya. Mayoritas pasar yang terdapat di Kota Pekanbaru 

masih bersifat trasdisonal, walaupun demikian pasar Simpang Baru masih ramai 

pengunjung sampai sore hari berakhirnya operasi dari pasar tersebut. 
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2.4 Ketertiban 

Menurut Notoadmodjo (2010) bahwa ketertiban itu merupakan suatu hal 

yang seharusnya dipenuhi oleh setiap orang atau organisasi dalam menata suatu 

bentuk ruang agar menjadi sesuatu yang baik. Dalam hal ini ketertiban yang 

dimaksud yaitu ketertiban pada pasar Simpang Baru yang memang butuh 

penataan baik penataan dalam bentuk peraturan yang ada maupun yang sedang 

dilaksanakan secara bersama. Ketertiban ini merupakan harapan bagi setiap orang, 

karena berawal dari ketertiban kecil itulah kenyamanan itu lahir dalam kehidupan 

masyarakat sekitarnya yang hidup berdampingan satu sama lainnya. 

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan 

karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat 

yang tidak sma. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia 

sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau 

peaturan hidup yang ada dan hidup dalam  masyarakat. 

Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, ketertiban dan kedisiplinan 

sebagai landasan kemajuan. Tertib dan disiplin adalah sesuatu yang sangat 

menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, 

seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar sesuatu yang 

dikerjakan bisa berjalan denga ancar. 

Begitu juga ketertiban pada pasar Simpang Baru Panam, ketertiban sangat 

diperlukan agar memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam berbelanja. 
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Maka dari itu para pegawai Disperindag bidang pasar dituntut lebih meningkatkan 

kinerja mereka dalam mengelola pasar tersebut. Tugas besar menanti mereka. 

2.5 Kebersihan 

Pasar tradisional lekat dengan kesan negatif, yakni kotor dan berantakan. 

Seperti halnya dengan Pasar Simpang Baru yang menjadi salah satu pasar terpadat 

di Kota Pekanbaru, pasar ini terkesan masih semrawut dan kumuh. Jika kondisi 

pasar Simpang Baru yang tidak kunjung membaik tersebut dibiarkan, bukan tidak 

mungkin nantinya pasar ini akan ditinggalkan oleh konsumen yang tinggal 

didaerah sekitarnya tersebut. 

Menurut Widodo (2008:19) bersih atau kebersihan merupakan keadaan 

yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau. Pasar 

Simpang Baru belum dapat dikategorikan sebagai pasar yang bersih.  

Berdasarkan hasil obsevasi salah seorang peneliti yang berasal dari jakarta 

yang juga meneliti salah satu pasar yang terdapat di Jakarta yaitu suatu pasar yang 

dikatakan bersih tersebut bebas dari sampah, yakninya disediakannya tong 

sampah disetiap sudut pasar akan meminimalisir terjadinya pembuangan sampah 

sembarangan oleh masyarakat yang berkunjung kepasar tersebut. Namun hal ini 

belum sesuai harapan sampah masih saja berserakan dimana-mana. 

2.6 Pegawai 

Secara umum pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada 

pemebr kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis 
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maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau 

kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan 

periode tertentu. 

Berdasarkan defenisi diatas dapat diasumsikan bahwa pegawai adalah 

semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan gaji setiap 

bulan kecuali yang terdiri dari: 

1. Anak-anak berumur 14 tahun ke bawah. 

2. Mereka yang masih berumur 14 tahun keatas tetapi masih 

mengunjungi sekolah untuk waktu penuh. 

3. Mereka karena usia tinggi. cacat  baik jasmani maupun rohani, tidak 

mampu melakukan pekerjaan dengan hubungan kerja untuk diri sendiri 

(swakarya) maupun dalam hubungan kerja yang mampu bekerja tetapi 

karena sesuatu tidak mendapatkan pekerjaan yaitu para penganggur. 

Menurut Soedaryono dalam bukunya (Tata Laksana Kantor, 2000:6), 

pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja 

dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja 

swasta.  

Menurut Robbins dalam bukunya  (Perilaku Organisasi, edisi 10:2006), 

pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerj, baik sebagai 

pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tida 

tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu jabatan atau kegiatan 

tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. 
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Berdasarkan defenisis diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

peawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, 

baikpegawai tetap maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal 

ini pegawai Disperindag bidang pasar Kota Pekanbaru. 

2.7 Pandangan Istam tentang Kinerja 

Kinerja atau prestasi kerja adalah kesuksesan seseorang didalam 

melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi 

dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya 

orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan 

sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak 

produktif atau berperformance rendah. 

Mengenai kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya, islam juga 

mengkajinya secara serius. Ayat Al-Qur’an tentang kinerja seperti yang terdapat 

dalam QS. Al-Ahqaaf ayat 19 yang artinya: 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. 

Dari terjemahan surah diatas bahwasannya Allah pasti akanmembalas 

setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan 

kinerja yang bai pula maka dia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

kerjaannya serta akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 
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Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat diatas bahwa setiap manusia 

yang bekerja akanmendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang di 

kerjakannya. Seperti Allah SWT akan menaikkan derajat bagi orang-orang yang 

bekerja dengan sepenuh hatinya dengan ikhlas dan sabar. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Pada suatu penelitian pasti ada beberapa penelitian yang dijadikan sebagai 

bahan referendsi ataupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Termasuklah  

dalam penelitian ini juga ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

acuan ataupun perbandingan agar lebih kompleks lagi. 

Skripsi Evi Revitasari (2010) dengan judul “Pengelolaan Pasar 

Tradisional oleh Dinas Parindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak”. 

Penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mengenai pengelolaan pasar tradisional oleh Disperindag bahwa belum 

efektif dalam menjalankan tugasnya, masih banyaknya kendala serta hambatan 

yang terjadi dilapangan sehingga menyebabkan kinerja pegawai belum maksimal. 

Kemudian, ada juga skripsi dari Dwi Purnamasari (2011). Skripsi yang 

berjudul”Analisis Kinerja Operasional Pasar Tradisional Kota Bekasi”. Metode 

penelitian juga sama yaitu kualitatif, dimana sifatnya menjabarkan secara detail 

segala hal dan kenyataan yang terdapat dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa beluk terlaksananya secara baik kinerja operasional pasar yang terdapat di 

pasar tradisional. Buktinya bahwa pasar tradisional yang terdapat di kota Bekasi 

masih banyak yang tidak bisa dimanfaatkan sert difungsikan dengan baik. 
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Percuma banyak petugas tetapi betum tepat sasaran sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Selanjutnya, ada juga skripsi dari Andika Maharani (2014) dengan 

judul”Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian berjenis kualitatif, hasil 

penelitian dialnalisis secara deskriptif kualitatif. Dimana semua data dijabarkan 

dalam bentuk kalimat sehingga bisa difahami oleh yang membaca nantinya. Hasil 

penelitian pada penelitian ini membuktikan bahwa kinerja para pegawai belum 

terlihat secara maksimal, masih ada beberapa bagian hal yang perlu ditingkatkan 

lagi, khususnya kemampuan personality antar pegawai. 

Skripsi Muhammad Sholeh (2009), seorang mahasiswa dari Universitas 

Ashaluddin Makasar. Penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kinerja 

Pegawai Dinas Pasar Kota Makasar”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa 

kinerja para pegawai yang terdapat di Dinas Pasar Kota Makasar sudah berjalan 

cukup baik, namun masih banyak lagi keluhan dari masyarakat sekitar khususnya 

para pedagang agar meningkatkan kinerja lebih demi kesejahteraan masyarakat 

bersama. 

Terakhir, ada juga skripsi dari Siti Munaroh(2013), mahasiswi dari 

Universitas Negeri Jakarta. Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja 

Disperindag dalam Pengelolaan Pasar Tanah Abang Jakarta”. Hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa pada pasar tanah abang masih terdapat 

penataan, ketertiban yang belum mencapai standar yang ada, para pedagang masih 
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menggunakan bahu jalan dalam berdagang. Perlu kerja keras yang lebih ekstra 

lagi dari para pegawai Disperindag Pemprov.Jakarta tersebut. 

Dari keterangan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya 

membuktikan bahwa kinerja pemerintah khususnya bidang pasar belum berjalan 

secara efektif, masih dibutuhkan sekali kebijakan-kebijakan yang berkualitas agar 

pasar yang terdapat dimanapun bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi 

masyarakat banyak. 

2.9 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian, maka penulis 

menjelaskan batasan istilah agar penelitian nantinya lebih mudah di fahami. 

Maka dari itulah penulis menjelasan beberapa batasan istilah sebagai berikut: 

a. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 

dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

meperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

b. Kinerja keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian 

rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai 

sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil 

dibandingkan yang secara dengan hasil yang dicapai. 

c. Pasar merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh 

barang-barang untuk memenuhi kebutuhan harian. Pasar juga memiliki 

fungsi penggerak ekonomi daerah, tempat terjadinya distribusi hasil 

produksi masyarakat daerah, sehingga kelangsungan operasional pasar 



 28 

harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah agar memenuhi 

kebutuhan layanan sarana publik bagi masyarakat yang yang tinggal 

didaerah tersebut. 

d. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan 

karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan 

mempunyai sifat yang tidak sma. Oleh karena itu, dalam masyarakat 

yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus 

memperhatikan norma atau kaidah, atau peaturan hidup yang ada dan 

hidup dalam  masyarakat. 

e. Kebersihan merupakan suatu hal yang seharusnya dipenuhi oleh setiap 

orang atau organisasi dalam menata suatu bentuk ruang agar menjadi 

sesuatu yang baik. 

f. Pegawai orang pribadi yang bekerja pada pemebr kerja, berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau 

kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan 

berdasarkan periode tertentu. 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan sesuatu hal tertentu 

agar lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah 

ini. 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

No. Referensi Indikator Sub Indikator 

1. Menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara 

(2009:67) bahwa 

kinerja 

merupakan hasil 

kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas yang 

dicapai oleh 

seseorang 

pegawai dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan 

tanggungjawab 

yang diberikan 

kepadanya. 

1. Kualitas 

 

 

 

 

2. Kuantitas 

 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan 

Tugas 

 

 

 

 

4. Tanggung 

Jawab 

a. Seberapa baik 

seseorang pegawai 

mengerjakan apa 

yang seharusnya 

dikerjakan. 

 

a. Berapa lama kerja 

pegawai setiap 

harinya. 

b. Kecepatan kerja 

pegawai setiap 

individu. 

 

a. Seberapa jauh 

pegawai mampu 

melaksanakan 

tugas dengan 

akurat dan tidak 

ada kesalahan. 

 

a. Kesadaran akan 

kewajiban pegawai 

dalam 

melaksanakan 

tugas. 

          Sumber : Data diolah, 2017 

  Berdasarkan tabel diatas, dibawah ini akan dijelaskan tolak ukur yang 

digunkan berdasarkan indikator-indikator sebelumnya, yaitu : 

1. Kualitas 

Kualitas kerja (Quality of work) merupakan kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuaiann dan kesiapannya yang tinggi pada 

gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan suatu 

organisasi melalui peningkatan dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan  
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ilmu pengetahuan dan teknolohi yang semakin berkembang pesat. Tolak ukur 

yang penulis gunakan dalam menilai kinerja pegawai berdasarkan kualitas ini 

yaitu : Pendidikan (pengetahun), keterampilan, dan teknologi. Dalam hal ini 

apakah kesemua tolak ukur itu terpenuhi oleh para pegawai Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Pemerintah Kota Pekanbaru bidang pasar. Hal ini sangat 

mempengaruhi setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk lebih lanjutnya akan 

dilanjutkan pada bagian pembahasan. 

2. Kuantitas 

Kuantitas merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang pegawai. Yang diukur dari 

kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai target (hasil kerja) atas 

pekerjaan. Tolak ukur yang digunakan untuk menilai kuantitas pekerjaan 

seseorang yaitu kemampuan mencapai target, berarti dalam hal ini kepiawaian 

para pegawai dalam mencapai target atas program yang telah ditentukan 

sebelumnya. Baik atau tidak, puas atau tidaknya tergantung kepada pribadi serta 

kekompakkan para pegawai dalam bekerjasama. 

3. Pelaksanaan Tugas 

Pelaksanaan tugas merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas yang diamanahkan kepadanya. Tolak ukur yang digunakan dalam 

pelaksanaan tugas ini yaitu: Sumber Daya Manusia, intelegensi. 

4. Tanggungjawab 

Tanggungjawab merupakan kesanggupan pegawai dalam melakukan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, 
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serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambil. Tolak ukur yang 

dijadikan dalam penilaian tanggungjawab bagi kinerja pegawai Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pekanbaru bidang pasar yaitu : 

tepat waktu, berani menanggung resiko.  

2.10 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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