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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja 

Kinerja berasal dari job performance sebagai hasil kerja atau prestasi 

kerja. Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana 

karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk 

menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi,misi dan tujuan 

organisasi. 

Agus Dwiyanto (1995: 45) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil 

kerja atau tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah 

besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan, yaitu: output, efisiensi, dan efektivitas. Adapun indikator 

kinerja lainnya adalah: 

a. Produktivitas, merupakan konsep efisiensi (output dan input). 

b. Kualitas layanan. 

c. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengetahui kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat. 

d. Responsibilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan 

sesuai dengan kebijakan organisasi. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau 
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instansi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. (Prawirosentono, 1999: 20) Dari pendapat 

Prawirosentono tersebut terungkap bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau 

prestsi kerja seseorang atau organisasi. 

Kinerja menurut Mangkunegara, Anwar Prabu (2000:164)  kinerja 

diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut Nawawi. H. Hadari (1997:89), yang dimaksud 

dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang 

bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental. 

Berkaitan dengan kinerja maka Djoko Widodo (2007:80) mengatakan 

bahwa “Faktor yang mempengaruhi kinerja suatu lembaga dalam menjalankan 

tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, faktor tersebut dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu faktor individu (pelaku) dan organisasi. Jika 

dikaitkan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, maka faktor yg 

mempengaruhi kinerja tersebut yakni faktor aparatur pemerintah daerah 

(birokrat) dan organisasi (pemda). Karena itu jika ingin meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah daerah, kedua faktor tersebut harus mendapat perhatian 

yang serius dari pimpinan birokrasi. 

2.1.1 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

Sasaran kerja Pegawai  (SKP) adalah rencana kerja dan target yang 

akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-kinerja-definisi-teori.html
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target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata 

dan dapat diukur. Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di 

dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011.  

a. Dasar Hukum Sasaran Kinerja Pegawai : 

1. Perka BKN No. 1 Tahun 2013  

2. PP Nomor 46 Tahun 2011 

b. Ketentuan SKP : 

1. Setiap PNS wajib menyusun SKP. 

2. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun 

waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. 

3. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai 

4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat 

penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai 

dan bersifat final. 

5. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. 

6. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka 

yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai 

dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah 

menduduki jabatan. 

7. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai disiplin PNS. 

8. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap 

kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas 
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dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah 

ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 

c. Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai : 

1. Kegiatan Tugas Jabatan 

Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya 

pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan 

terendah secara hierarki. 

2. Angka Kredit 

3. Target. 

Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut : 

1) Kuantitas (Target Output) 

2) Kualitas (Target Kualitas) 

3) Waktu (Target Waktu) 

4) Biaya (Target Biaya) 

5) Tata Cara Penilaian SKP 

Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan 

sebagai berikut : 

1) 91 – ke atas : Sangat baik 

2) 76 – 90 : Baik 

3) 61 – 75 : Cukup 

4) 51 – 60 : Kurang 

5) 50 – ke bawah : Buruk 
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Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, 

dan/atausesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-

masing unit kerja. 

d. Tugas tambahan dan Kreativitas SKP : 

1. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau 

pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan; 

2. Menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 

a. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 

kegiatan nilai 1 

b. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 

kegiatan nilai 2 

c. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan 

atau lebih nilainya 3. 

2.2 Kinerja Organisasi 

Menurut Lizan Poltak (2012:87) dalam buku Teori, pengukuran dan 

implikasi, kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok 

yang berkenaan melalui usaha-usaha yan sistematik dan meningkatkan 

kemampuan secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara 

efektif. 

Untuk itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi. 

Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses 
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kerja yang dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang 

diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi 

tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. 

Menurut Kebab (2004:183), kinerja organisasi adalah sesuatu yang 

menggambarkan sudah sampai sejauh mana sebuah kelompok telah 

melaksanakan seluruh kegiatan pokok sehingga bisa mencapai visi dan misi 

dari perusahaan tersebut. 

Terkait dengan kinerja pada suatu organisasi tentunya dari beberapa 

pengertian di atas kinerja berarti melakukan, melaksanakan, menjalankan 

tugas atau kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab setiap anggota 

organisasi. Lebih jelas lagi kinerja organisasi dijelaskan menurut Handoko 

Hani (2001;69) yaitu kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi 

tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu 

(previous performance) dibandingkan dengan organisasi lain (brenchmarking) 

dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.” 

(dalam Keban, 2004 : 193) 

Selanjutnya Menurut Atmosudirjo (2007:176) mengemukakan bahwa 

Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh 

untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan 

melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi 

secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. 
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Kemudian dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Peraturan 

Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Pekanbaru Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah 

daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Pasal 3 menyebutkan 

bahwa Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Camat memperoleh pelimpahan 

sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, yang meliputi aspek: 

a) Perizinan; 

Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan 

Camat, yang terdiri dari 5 aspek kewenangan yaitu: 

1) Pemberian izin tempat usaha jenis gangguan jual beli HP dan 

aksesorisnya yang berada pada jalan kelas III / jalan lokal dan pada 

jalan kelas IV / jalan lingkungan; 

2) Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan pembuatan tegel, 

paving block, genteng dan sejenisnya yang berada pada jalan kelas 

III / jalan lokal dan pada jalan kelas IV / jalan lingkungan; 

3) Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan industri kerajinan 

rumah tangga; 

4) Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan pembuatan tempe 

dan sejenisnya; 

5) Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan pencucian 

kendaraan roda dua dan roda tiga. 
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b) Rekomendasi; 

Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang 

berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan 

terkait tentang permasalahan sosial kemasyarakatan di kecamatan, yang 

terdiri dari 15 kewenangan yaitu: 

1) Pemberian rekomendasi izin lokasi bagi perumahan, industri dan 

pergudangan; 

2) Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan menara 

telekomunikasi; 

3) Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran 

kabel telekomunikasi; 

4) Pemberian rekomendasi izin lokasi pengolahan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3); 

5) Pemberian rekomendasi izin lokasi tempat keramaian yag bersifat 

insidentil; 

6) Pemberian rekomendasi atas keberadaan kelembagaan organisasi 

masyarakat; 

7) Pemberian rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos; 

8) Pemberian rekomendasi izin pendirian sarana ibadah dan sosial; 

9) Pemberian rekomendasi izin lokasi depot air isi ulang; 

10) Pemberian rekomendasi izin lokasi pengelolaan air bawah tanah; 

11) Pemberian rekomendasi izin lokasi pengelolaan pertambangan 

mineral bukan logam (galian C); 
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12) Pemberian rekomendasi izin tempat usaha jenis gangguan usaha / 

perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan 

besar / tinggi dan sedang; 

13) Pemberian rekomendasi izin tempat usaha jenis gangguan usaha / 

perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas 

gangguan besar / tinggi dan sedang; 

14) Pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian pasar tradisional/rakyat 

yang permanen; 

15) Pemberian rekomendasi izin sebagai sub penyalur BBG (Bahan 

Bakar Gas) Elpiji 3 (tiga) kg. 

c) Koordinasi; 

Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan intregitas 

keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal, yang terdiri 

dari 25 kewenangan yaitu: 

1) Koordinasi dan pengawasan penggalian jalan dan / atau trotoar yang 

berada pada jalan kelas III / jalan lokal dan jalan kelas IV / jalan 

lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM, PLN dan Telkom atau 

pihak lainnya; 

2) Koordinasi dan usulan pemasangan rambu-rambu jalan, traffic light, 

pembuatan Zebra Cross, marka jalan dan alat pembatas kecepatan 

serta Jembatan Penyeberangan Orang (JPO); 

3) Koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan 

hidup; 
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4) Koordinasi dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; 

5) Koordinasi dalam pembinaan Ideologi Negara dan kesatuan bangsa; 

6) Koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan keamanan dan 

ketertiban; 

7) Koordinasi dalam pembinaan stabiilitas politik, ekonomi dan sosial 

budaya; 

8) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan operasi ketertiban umum; 

9) Koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan perlindungan masyarakat 

(LINMAS); 

10) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta 

masyarakat dalam pembinaan kesenian dan budaya tradisional; 

11) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kegiatan organisasi 

kepemudaan dan olahraga; 

12) Koordinasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat, perempuan 

dan perlindungan anak serta Pengarusutamaan Gender (PUG); 

13) Koordinasi dan fasilitasi penyuluhan dan pelayanan KB dan 

kesehatan reproduksi; 

14) Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan 

narkoba, HIV & AIDS serta Penyakit Masyarakat (Pekat); 

15) Koordinasi dan pendataan dalam penanggulangan masalah 

kesejahteraan sosial; 

16) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanggulangan korban 

bencana; 

17) Koordinasi dalam pembinaan PKL; 

18) Koordinasi pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan; 
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19) Koordinasi dan monitoring usaha sektor tanaman pangan, 

holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan; 

20) Koordinasi dan monitoring penanggulangan penyakit menular 

ternak, tanaman pangan, holtikultura, perikanan dan perkebunan; 

21) Koordinasi dan monitoring budidaya pertanian, perikanan dan 

penggunaan perairan air terbuka; 

22) Koordinasi dan monitoring penanggulangan kerawanan pangan 

masyarakat; 

23) Koordinasi penyaluran pangan untuk penanggulangan rawan pangan; 

24) Koordinasi dan fasilitasi pembebasan lahan untuk kepentingan 

umum; 

25) Koordinasi dan fasilitasi dalam penyampaian SPPT PBB – P2. 

d) Pembinaan; 

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian 

fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

kinerja kecamatan, yang terdiri dari 4 aspek kewenangan yaitu: 

1) Pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan 

penting bagi PNS Kecamatan dan Kelurahannya selain Camat dan 

Lurah; 

2) Penilaian DP.3 PNS Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan 

ketentuan; 

3) Pengusulan kenaikan pangkat PNS Kecamatan dan Kelurahannya; 

4) Pengusulan pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan mutasi 

staf pada Kecamatan dan Kelurahannya. 
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e) Pengawasan; 

Pengawasan terdiri dari 5 kewenangan, yaitu: 

1) Pengawasan atas pendirian dan penggunaan bangunan oleh 

masyarakat; 

2) Pengawasan dan pendataan tanah dan / atau bangunan fasilitas 

umum dan fasilitas sosial; 

3) Pengawasan kebersihan lokasi Tempat Penampungan Sampah 

Sementara (TPS); 

4) Pengawasan dan pendataan pelaksanaan penanaman pohon 

penghijauan; 

5) Pengawasan pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum (TPU). 

f) Fasilitasi; 

Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas 

tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia 

(SDM), yang terdiri dari 6 kewenangan yaitu: 

1) Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan program Pola Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS); 

2) Fasilitasi dan pemantauan terhadap penyehatan lingkungan, usaha 

pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana (KB); 

3) Fasilitasi dan pemantauan program Posyandu; 

4) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; 

5) Fasilitasi penyusunan data statistik di Kecamatan dan Kelurahannya; 

6) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilu. 

g) Penetapan; 

Penetapan terdiri dari 2 kewenangan yaitu: 
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1) Penetapan pemberian hukuman disiplin sampai dengan klasifikasi 

hukuman disiplin ringan bagi PNS Kecamatan dan Kelurahannya; 

2) Penetapan penyesuaian gaji pokok (impassing) PNS di lingkungan 

Kecamatan dan Kelurahannya. 

h) Penyelenggaraan; 

Penyelenggaraan terdiri dari 9 kewenangan yaitu: 

1) Penyelenggaraan tindakan pencegahan terhadap pengambilan 

sumber daya alam yang menggaanggu serta membahayakan makhluk 

hidup dan lingkungan hidup; 

2) Penyelenggaraan pemungutan retribusi kebersihan (sampah) di 

wilayah kerjanya; 

3) Penyelenggaraan dan pengawasan Kebersihan, Keindahan dan 

Ketertiban (K3) pada lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sesuai 

dengan kewenangannya; 

4) Penyelenggaraan pendataan dan pengawasan barang milik daerah / 

kekayaan daerah; 

5) Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 

6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kecamatan; 

7) Penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan pencegahan dan 

penanggulangan gizi buruk; 

8) Penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan tenaga 

kerja lokal dan anak dibawah umur; 
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Penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan peredaran bahan bakar 

bersubsidi. 

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 

Menurut Agus Dwiyanto, dkk (2002:83 ) dalam bukunya yang berjudul 

Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyatakan bahwa kinerja 

organisasi, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1. Faktor internal meliputi: 

a) Sarana dan Prasarana 

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang 

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan 

publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua 

kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang 

diharapkan sesuai dengan rencana. Berdasarkan pemahaman tersebut, 

maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama 

sebagai berikut : 

1) Mempercepat   proses   pelaksanaan   pekerjaan     sehingga     

dapat menghemat waktu. 

2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa. 

3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin 

4) Lebih memudahkan dalam gerak para penggunanya 

5) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan 

6) Menimbulkan rasa puas bagi orang-orang yang menggunakannya. 
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Untuk lebih jelas mengenai sarana dan prasarana yang 

dimaksud diatas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja / 

fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir 

(2000:120) membagi sarana prasarana sebagai berikut : 

1) Peralatan Kerja , yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung 

sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi 

memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan kegunaannya. 

2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, 

mempercepat proses, membangkit dan memberikan kenyamanan 

dalam pekerjaan. 

3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua benda yang 

berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan. 

Sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

itu harus dapat menciptakan keberhasilan dalam bekerja, kantor harus 

menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang 

keberhasilan karyawan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena tenaga 

kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan kantor, tetapi 

harus di dukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja karyawan 

sesuai dengan yang diinginakan., hal ini dapat dilihat dari kelengkapan 

yang ada pada kantor atau instansi tersebut, seperti halnya : 

1. Peralatan atau Perlengkapan Kantor (Office Supplies)  

Peralatan atau perlengkapan kantor adalah alat atau bahan yang 

digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga 
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menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, 

tepat, dan baik. Peralatan atau perlengkapan kantor dibedakan, yaitu :  

2. Peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya dibagi 

menjadi 3, antara lain : 

a. Berbentuk lembaran atau helaian (kertas).  

b. Berbentuk non lembaran (bukan berupa kertas lembaran).  

c. Berbentuk buku, antara lain :  

 Buku catatan (block note) yaitu buku yang digunakan untuk 

menulis catatan harian sekretaris.  

 Buku pedoman organisasi yaitu buku panduan tentang 

informasi yang berkaitan dengan organisasi.  Buku alamat 

relasi yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai 

macam organisasi lain atau relasi yang khususnya sering 

melakukan kerjasama.  

 Buku telepon yaitu buku yang berisi daftar telepon dari 

berbagai organisasi yang menjadi relasi dan nomor-nomor 

penting lainnya.  

 Kamus (bahasa Indonesia dan asing).  

 Peta kota-kota besar.  

 Buku tahunan yaitu buku yang berisi tentang informasi 

perkembangan atau kemajuan perusahaan selama setahun 

terakhir.  

 Buku tamu yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu 

yang datang ke perusahaan.   
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 Buku agenda surat yaitu buku yang mencatat surat keluar 

masuknya surat setiap hari.   

 Buku catatan keuangan.  

 Buku objek wisata (brosur atau pamflet). 

3. Mesin-mesin Kantor (Office Machine)  

Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk 

menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam 

pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. 

Misalnya : mesin fotocopy, Komputer dan lainnya. 

4. Mesin Komunikasi Kantor (Office Communication)  

Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan 

untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi sendiri 

maupun ke luar organisasi.  Misalnya : Telfon Kantor 

5. Perabot Kantor (Office Furniture)  

Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari 

kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor.  

6. Interior Kantor (Office Arrangement)  

Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan 

untuk menambah suasana jadi menyenangkan sehingga memberi 

semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan.  

7. Tata Ruang Kantor (Office Lay Out)  

Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta 

pengaturan penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan 
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luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia sehingga memberikan 

kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan dalam bekerja. 

Apabila sarana dan prasarana tidak dilengkapi maka akan 

menimbulkan keterlambatan dalam menginput dan mengeluarkan 

output data perusahaan. Padahal dewasa ini di perlukan kecepatan dan 

ketepatan dan hasil kualitas kerja yang maksimal dari kantor atau 

perusahaan. Maka dari itu, kantor atau perusahaan harus sangat 

memperhatikan tentang pentingnya sarana dan prasarana dengan 

kelengkapannya agar pencapaian kerja karyawan menghasilkan hasil 

yang sangat memuaskan.  

Adapun fungsi dari sarana dan prasarana adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghemat secara fisik tenaga dan pikiran manusia dalam 

melakukan pekerjaannya  

2. Mengurangi kebosanan dalam keletihan bekerja apabila harus 

mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang  

3. Menghemat waktu 

b) Sumber Daya Manusia 

Organisasi hidup di dalam lingkungan yang secara terus-

menerus mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya.Untuk 

hal ini, organisasi haruslah senantiasa melakukan upaya-upaya yang 

dapat memperkokoh keberadaannya didalam lingkungannya. Upaya 

yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan nilai 

tambah bagi lingkungannya melalui penyampaian berbagai output 

yang dihasilkan. Upaya ini hanya dimungkinkan jika organisasi 

memiliki sumber daya manusia yang kompeten. 
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Sementara itu, ada juga organisasi yang cukup beruntung 

karena secara tidak sengaja memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental dan 

sosial yang sangat mendukung pengetahuan visi dan misi organisasi. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia 

merupakan suatu faktor pendukung utama dalam pencapaian tujuan 

suatu organisasi. 

Agar dapat meningkatkan kinerja karyawan, sumber daya 

manusia agar lebih baik lagi harus memberikan hal sebagai berikut : 

 Motivasi 

 Menumbuhkan motivasi kerja para karyawan merupakan 

hal yang penting karena dengan meningkatnya motivasi kerja 

karyawan maka secara otomatis dapat membuat semangat dan 

optimis dalam diri untuk dapat bekerja lebih giat dan 

menghasilkan sesuatu yang bagus bagi perusahaan. 

 Bonus 

Untuk dapat meningkatkan performa dan kinerja seorang 

karyawan, pemberian bonus atau reward tidak boleh dilupakan 

sebab itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada karyawan 

atas pencapaian targetnya. 

 Pendekatan Personal 

Pendekatan yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan 

merupakan hal yang harus dilakukan agar dapat menumbuhkan 

rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam suatu perusahaan. 
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Dengan terjalinnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam 

suatu perusahaan maka secara otomatis akan mendorong 

munculnya semangat untuk bekerja lebih giat lagi. Selain itu juga 

akan membangun kinerja dan performa karyawan. 

 Training 

 Pemberian training kepada karyawan dapat menumbuhkan 

motivasi kerja dan keterampilan yang nantinya dapat diaplikasikan 

saat kembali pada pekerjaan. Selain itu juga pemberian training 

dapat membuat karyawan lebih sedikit merasa refresh akibat 

penatnya rutinitas pekerjaannya. 

 Pendidikan 

 Kinerja seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

yang dimiliki. Oleh karena itu apabila perusahaan menginginkan 

kinerja baik dari para karyawan, maka faktor pendidikan juga 

harus diperhatikan. 

 Fasilitas dan Sarana 

Pemberian fasilitas dan prasarana yang layak kepada 

karyawan berpengaruh juga terhadap kinerja para 

karyawan.  Contohnya apabila AC di ruangan mati maka akan 

menyebabkan ruangan panas dan membuat karyawan 

meninggalkan ruangan, hal ini dapat menyebabkan menurunnya 

produktifitas kerja dari karyawan tersebut. 

Tidak semua poin diatas bisa diterapkan oleh perusahaan tetapi 
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setidaknya ada beberapa yang dapat digunakan untuk dapat 

meningkatkan kinerja dan performa para karyawan. 

c) Koordinasi Antar Unit 

Koordinasi merupakan suatu hal yang harus dapat terlaksana 

dengan baik sehingga  dapat  menghasilkan  sasaran  dan   tujuan suatu 

organisasi. Koordinasi dalam suatu oganisasi hendaknya dapat  

terlaksana  sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 

Terbangunnya koordinasi antar unit baik itu antara sesama 

pegawai maupun dengan pimpinan yang lebih tinggi pada dasarnya 

akan memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja. Hal yang 

dilakukan agardapat meningkatkan koordinasi antar unit yaitu dengan 

cara :  

Pertama, saling memahami karakter teman sejawat masing-

masing, termasuk dengan pimpinan dan arah sebaliknya menjadikan 

pimpinan mengetahui yang di bawahnya.  

Kedua, saling memahami uraian pekerjaan dan tahap 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang dipimpin oleh atasan atau pekerjaan 

yang membutuhkan kerjasama tim.  

Ketiga, terbangunnya kerjasama dalam suatu tim kerja yang 

kompak sehingga mewujudkan adanya dinamika kelompok.  

Keempat, meminimalisir terjadinya konflik horizontal maupun 

konflik vertikal.  
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Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus 

budaya kerja yang mempengaruhi adanya peningkatan kinerja 

karyawan. 

Keenam, suasana nyaman bekerja dan budaya kerja yang sangat 

mendukung pencapaian target organisasi. 

Dalam proses koordinasi antar unit yang terpenting adalah 

membangun tim kerja yang solid sehingga mampu berkolaborasi 

dalam merumuskan pembaharuan organisasi. Demikian yang perlu 

menjadi pijakan dalam membangun antusiasme organisasi, sebab tanpa 

kualitas kerjasama tim maka sebuah organisasi dapat berjalan lambat 

dan justru tergerus arus perubahan yang berjalan kencang. 

2. Faktor eksternal meliputi: 

a. Kelengkapan administrasi 

Kelengkapan  administrasi  (dokumen)  merupakan   salah  satu  

faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja 

individu maupun kinerja organisasi itu sendiri. 

Untuk dapat meningkatkan kelengkapan administrasi, instansi 

atau kantor dapat melakukannya dengan cara, yaitu: 

 Tujuan, susunan, prosedur organisasi kantor  agar dapat 

ditingkatkan kembali dan diatur sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan dalam kantor tersebut. 

 Sistem dan prosedur pengurusan alat-alat kantor termasuk sikap 

dan kesejahteraannya dengan maksud untuk meningkatkan 
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efektivitas organisasi dalam mencapai peningkatan kelengkapan 

administrasi. 

 Penyempurnaan kelengkapan administrasi harus disesuaikan 

dengan lingkungan. 

b. Koordinasi dengan instansi lain 

Koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain (pemerintah 

setempat) harus berkesinambungan karena suatu organisasi saling 

terkait oleh aturan-aturan, demi untuk peningkatan kinerja suatu 

organisasi. 

Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Meningkatkan Koordinasi 

yang Baik Dengan Organisasi atau Instansi lainnya : 

1. Perencanaan yang matang 

Sebelum melakukan koordinasi dengan instansi lain perlu 

untuk membuat sebuah perencaan atas pelaksanaan koordinasi yang 

akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan 

siapa saja yang akan terlibat. Hal ini penting agar koordinasi dengan 

instansi lain dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dengan 

mengetahui agenda bersama sebelumnya, maka setiap pihak akan 

mampu untuk mempersiapkan diri sebelumnya. Penetapan waktu juga 

hal penting agar kegiatan dapat diarahkan sesuai waktu yang ada. 

2. Pentingnya menyamakan persepsi antar instansi 

Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki 

kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan 
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demikian, walaupun memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam 

rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan 

yang sama.  

3. Sikap terbuka dan saling menghargai sesama instansi 

Jangan pernah berpikir karena kamu itu pemimpin, maka kamu 

bisa memperlakukan semua anggota tim seenaknya. Dalam suatu 

koordinasi, ada saatnya satu pihak harus menerima pegaturan dari 

pihak lain, namun tetap harus dengan sikap menghargai. Gak sedikit 

orang-orang yang keluar dari organisasi dikarenakan para pemimpin 

yang gak bisa menghargai anggotanya dengan baik. Nah, di samping 

itu, ada kala ketika pemimpin harus memberikan pengaturan yang 

mungkin tidak sesuai dengan keinginan anggotanya. Di situlah 

diperlukan sikap saling terbuka. Sikap saling terbuka ini diperlukan 

untuk menghindari kesalahpahaman antar instansi yang mungkin 

nantinya akan terjadi. 

4. Minta Pendapat 

Pendapat diperlukan untuk melihat respon dari semua pihak 

instansi yang terlibat. Umpan balik juga untuk memastikan bahwa 

koordinasi yang masing-masing instansi lakukan dapat dipahami 

dengan benar dan diterima. Hal ini untuk menjamin pelaksanaannya 

sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga untuk melihat berbagai 
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celah dan kekurangan yang mungkin masih ada, sehingga kamu masih 

bisa melakukan persiapan yang lebih matang. 

5. Penegasan dan motivasi 

Sangat penting sekali bagi masing-masing instansi untuk 

mempertegas kembali segala yang telah disepakati ketika dilakukan 

koordinasi (rapat). Sehingga semua yang menjadi kesepakatan harus 

dapat diterima dan selanjutnya dilaksanakan dengan baik. Penegasan 

juga perlu dilakukan terhadap monitoring  dan evaluasi yang akan 

dilakukan, sehingga setiap orang akan bekerja atau melakukan 

aktivitasnya dengan lebih terarah para pencapaian tujuan yang 

diharapkan. Selain itu, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah 

pemimpin juga harus mampu memotivasi agar setiap pihak yakin dan 

terdorong untuk melaksanakannya. Hal ini juga meningkatkan rasa 

memiliki oleh setiap anggota, yang nantinya sangat berpengaruh 

terhadap kinerja setiap anggota tim dalam mencapai hasil yang 

maksimal. 

6. Komunikasi informal juga perlu dibangun 

Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang 

dilakukan, selain dilakukan monitoring, masing-masing instansi perlu 

juga melakukan komunikasi atau pendekatan yang bersifat informal 

(tidak dalam konteks rapat). Hal ini sangat berguna untuk 

meningkatkan kerjasama yang baik antar instansi. Membangun 

komunikasi informal akan dapat meningkatkan kepercayaan dan 

respect dari setiap instansi terkait sehingga nyaman untuk bekerja 

sebagai tim. Komunikasi informal ini mungkin bisa kamu bangun 
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dengan melakukan hangout bareng atau melakukan aktifitas have 

fun bareng. 

Menurut Suryadi Prawirosentono (2003:67) dalam buku kebijakan 

kinerja karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dilihat 

dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut : 

a. Efektifitas dan Efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-

akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang 

dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif 

dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak 

penting atau remeh makan kegiatan tersebut efesien. 

b. Otoritas (Wewenang) 

Otoritas adaah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seseorang anggota kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusi kerja nya. Perintah itu mengatakan apa yang boleh 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

c. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 

Jadi, disiplin karyawan adalah karyawan yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

d. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 
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membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi. 

Menurut Serdamayanti (2004:45) dalam buku Good Government 

(keperintahan yang baik), beberapa terdapat faktor-faktor dalam 

mempengaruhi kinerja yaitu dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Kemampuan 

Kemampuan merupakan kesanggupan seseorang atau individu 

untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. 

b. Motivasi 

Motivasi adalah sebagai suatu kecenderungan untuk 

beraktifitas, dimulai dari dorongan diri dan diakhiri dengan 

penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif. 

c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan 

kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap akan 

mampu menduduki suatu jabatan tertentu. 

d. Pelatihan  

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan setiap 

orang pimpinan atau manajer untuk memberikan bimbingan, 

pendidikan dan latihan-latihan bagi pegawai mengenai arti pentingnya 

setiap bidang yang bersangkutan serta sebagai pengetahuan, 
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kecakapan, pengalaman dan karir karyawan. 

2.3 Kinerja Organisasi Menurut Pandangan Islam  

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh 

hambanya tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia dalam bekerja 

dilarang untuk curang karena Allah SWT maha melihat apapun yang kita 

lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat AT-Taubah ayat 

105, yaitu sebagai berikut :  

 

 

 

Artinya : “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui 

akan ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan.” 

 

Tidak hanya teori dari kalangan ahli, ratusan tahun yang lalu, 

Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan pentingnya melihat hasil kerja 

atau amal seseorang. Hal ini dibuktikan oleh sebuah Hadist dari Imam Ahmad, 

dari Anas Ibn Malik Rasulullah SAW bersabda : “Kalian tidak perlu merasa 

takjub (bangga) atas seseorang hingga kamu melihat sesuatu yang 

dihasilkannya. Jelas sekali bahwa ungkapan itu merujuk pada kinerja, hasil 

kerja. 

Disamping itu dalam sebuah organisasi atau instansi hendaknya 

terdapat pembagian wewenang dan tugas, hal ini dapat di lihat pada hadits 

diterangkan : “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat 

yang optimal dalam segala sesuatu.” Dalam menerima delegasi wewenang 
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hendaknya dilakukan dengan optimal dan sungguh-sungguh. Janganlah 

melakukan tugas dan wewenangnya dengan asal-asalan. Jadi dalam sebuah 

intansi atau organisasi harus adanya koordinasi yang baik dan tidak boleh 

terjadi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ayat yang berkaitan dengan 

kinerja terdapat pada surat Al-Ahqaaf ayat 19 yang berbunyi : 

ا َعِملُىا ۖ َولِيَُىفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ََل يُْظلَُمىنَ َولُِكلٍّ  َدَرَجاٌت ِممَّ  
 

Artinya :  ”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 

bagimereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan.”  

 
Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika 

seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja 

yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik 

pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa setiap manusia 

yang bekerja akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang di 

kerjakannya. Seperti Allah SWT akan menaikkan derajat bagi mereka yang 

bekerja. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penitian 
Peneliti dan 

Tahun 
Hasil Penelitian 

1. Analisis faktor - faktor 

yang mempengaruhi 

kinerja organisasi pada 

kantor camat tebing 

tinggi barat kabupaten 

bengkalis 

Maskur (2012) Di dapat kesimpulan bahwa 

aparatur kinerja organisasi pada 

kantor camat Tebing Tinggi Barat 

Kabupaten Bengkalis kurang baik. 

Karena dipengaruhi oleh faktor : 

1. Kemampuan yang dimiliki oleh 

aparatur dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

2. Oleh faktor motivasi yang 

diberikan kepada aparatur. 

3. Disiplin kerja yang kurang 

baik. 

2. Analisis faktor-faktor 

kinerja organisasi pada 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten 

Karimun 

Bayu 

Febryansyah 

(2015) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja organissi berapa 

pada taraf kurang baik. Terlihat 

pada semua variabel penelitian 

yakni, kualitas hasil pekerjaan, 

penyesuaian diri, disiplin dan 

pengetahuan. 

3. Faktor - faktor yang 

mempengaruhi kinerja 

organisasi pada Balai 

Besar Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

Makassar 

Feby Riska 

Aulia (2013) 

Di dapat kesimpulan bahwa 

kinerja organisasi pada Balai Besar 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

belum optimal dari faktor sarana 

prasarana, sumber daya manusia, 

peran diadakannya koordinasi, 

pengguna jasa, pengelolaan 

administrasi, dan juga dalam 

proses penyelenggaan kerja suatu 

organisasi. 

 

2.5 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari salah pengertian tentang konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya untuk mengoperasikan 

konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu 

organisasi atau instansi. 

2. Sasaran kerja Pegawai  (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan 

dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target 

yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan 

dapat diukur. 

3. Perilaku pegawai merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang 

terdapat dalam setiap individu atau suatu organisasi yang terdapat 

dinamika kepemimpinan. Perilaku pegawai meliputi kepribadian, harga 

diri, pemantauan diri dan kecenderungan untuk menanggung resiko. 

4. Kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap 

kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yan sistematik dan 

meningkatkan kemampuan secara terus menerus untuk mencapai 

kebutuhannya secara efektif. 

5. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh Camat. 

6. Kecamatan Pekanbaru Kota adalah suatu wilayah administratif dibawah 

Pemerintah Kota Pekanbaru, merupakan tempat penelitian ini 

dilaksanakan mengenai kinerja kecamatan Pekanbaru Kota dalam 

penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tahun 2015-2016 
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2.6 Konsep Operasional 

Variabel Penelitian Indikator Sub Indikator 

Kinerja Organisasi Menurut 

Agus Dwiyanto,dkk, dalam 

bukunya yang berjudul 

Reformasi Birokrasi Publik 

1. Internal a. Sarana dan Prasarana 

b. Sumber Daya Manusia 

c. Koordinasi Antar Unit 

2. eksternal a. Kelengkapan 

Administrasi 

b. Koordinasi Dengan 

Instansi Lain 

Sumber : Agus Dwiyanto,dkk (2002:83) 

 

Agar penelitian ini dapat terarah, kiranya perlu dikemukakan terlebih 

dahulu fokus penelitian sebagai berikut : 

a. Kinerja organisasi 

Adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk 

memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang 

berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan 

kemampuan organisasi  secara  terus  menerus mencapai  kebutuhannya 

secara efektif. 

b. Faktor  Internal  

Adalah lingkungan internal organisasi yang terdiri dari kekuatan 

dan kelemahan yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam 

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Faktor internal 

meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antar 

unit. 
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1. Sarana dan prasarana  

Adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang 

dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak 

tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan 

prasarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sarana dan 

prasarana yang secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional 

yang dapat mendorong pencapaian target sehingga tidak terlalu  banyak 

menggunakan waktu tunggu. 

2. Sumber Daya Manusia 

Adalah salah satu faktor penentu keberhasilan / kegagalan 

organisasi. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat 

ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya. Organisasi sangat 

membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki 

kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan pekerjaannya. 

3. Koordinasi antar unit 

Merupakan suatu hal yang harus dapat terlaksana dengan baik 

sehingga dapat menghasilkan sasaran dan tujuan suatu organisasi. 

Dalam setiap organisasi yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa 

unit pasti terdapat hubungan dan ketergantungan antar unit. Selain itu 

pembagian atau spesialiasi menyebabkan hambatan dan juga 

menimbulkan  ketergantungan yang tinggi. Adanya faktor hambatan 

dan saling ketergantungan ini menyebabkan koordinasi sangat 
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diperlukan dalam mengintegrasi kinerja setiap unit. 

c. Faktor Eksternal   

Adalah lingkungan luar yang melengkapi operasi organisasi yang  

daripadanya muncul peluang dan ancaman. Faktor eksternal mencakup 

kelengkapan administrasi, dan koordinasi dengan instansi lain. 

1. Kelengkapan administrasi 

Merupakan salah satu faktor pendukung yang mampu 

meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja 

organisasi itu sendiri. 

2. Koordinasi dengan instansi lain 

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 

melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, 

menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat 

kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha 

yang dapat dilakukan untuk mencapai  tujuan tersebut antara lain 

dengan memberi instruksi / perintah, mengadakan pertemuan dan 

memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. 
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Faktor Ekternal : 

a. Kelengkapan Administrasi 

b. Koordinasi dengan 

Instansi Lain 

Faktor Internal : 

a. Sarana dan Prasarana 

b. Sumber Daya manusia 

c. Koordinasi Antar Unit 

2.7 Kerangka Berpikir 

 

      KINERJA KECAMATAN PEKANBARU KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Agus Dwiyanto, dkk (2002:83) 
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