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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Implementasi  

2.1.1 Pengertian Implementasi  

 A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaiamana dikutip dalam 

Wahab (2008:65) mengatakan bahwa, Implementasi adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Subarsono (2008:89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 

mengenai implementasi kebijakan, yaitu:  

1. Teori George C. Edward, Dalam pandangan Edward III, implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :  

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

imlpementasi.  

b. Sumberdaya, Dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 
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sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan 

efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 

misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan 

bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila 

sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat  kebijakan. Oleh 

karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau 

memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 

d. Struktur Birokrasi, Merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga 

menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 

laporan (Edward III, 1980:125) Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan 

aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah 

Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.  
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2.1.2 Proses Implementasi 

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting 

dalam proses implementasi, yaitu: (1)adanya program atau kebijakan yang sedang 

dilaksanakan (2)kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi 

sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) 

menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang 

bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses 

implementasi. 

Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam 

Wahab (2005:65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan 

bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja 

dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkanny kebijakan negara, yang 

meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi atau dampak nyata pada 

orang-orang atau peristiwa. 

 

2.1.3 Faktor Penghambat Implementasi 

Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa 

faktor penghambat, yaitu:  

1. Isi Kebijakan.  

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 

kebijakan,maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,sarana-

sarana dan penerapan prioritas,atau program-program kebijakan terlalu umum 

atau sama sekali tidak ada. Kedua,karena kurangnya ketetapan intern maupun 
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ekstern dari kebijakan. Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat 

juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, pemyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu 

kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang 

menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut 

waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.  

2. Informasi 

Implemntasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru 

tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 

3. Dukungan  

Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan kebijakan 

tersebut. 

4. Pembagian Potensi  

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para 

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 

pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang 

dan tanggung jawab kuran disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai 

oleh adnya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian 
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waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang controversial yang lebih 

banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. 

 

2.2 Electronic Government  

2.2.1 Pengertian Electronic Government 

Inu Kencana Syafiie (2011:P158) menjelaskan bahwa Government berasal 

dari kata to govern (dalam bahasa Inggris), yang berarti memerintah atau 

menyuruh maksudnya memerintah berbuat yang baik dan benar, itulah sebabnya 

kepala pemerintahan pada tingkat provinsi di Indonesia disebut Gubernur mirip 

dengan kata Government. Pemberian akhiran Ance dan akhiran ment disesuaikan 

dengan tata bahasa Inggris. 

Sementara itu, kementrian Kominfo (Komunikasi dan Informasi) 

berpendapat bahwa e-government adalah aplikasi teknologi informasi yang 

berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah 

untuk keperuan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra 

bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.  

 

2.2.2  Tipe Electronic Government 

Banyak instasi pemerintah telah memanfaatkan revolusi digital dan 

menyediakan berbagai layanan pemerintah dan layanan informasi publik secara 

online untuk para pemangku kepentingan e-Government. Pemangku kepentingan 

tersebut meliputi, Masyarakat, Kalangan bisnis, Pegawai pemerintah, Instansi, 

Lembaga, Departemen, dan Kementrian Pemerintah, Pemimpin Perserikatan, 

Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba, politikus, investor asing dan lain-lain. 
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Menurut Indrajit (2006:24) ada empat tipe  e-Government berdasarkan 

jenis interaksi di antara pemangku kepentingan, yaitu: 

1. Government to Citizen atau Government to Customer (G2C) 

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh 

pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi 

antara masyarakat dan pemerintah. Contoh aplikasinya adalah: Kantor Imigrasi 

bekerja sama dengan Bandara udara Internasional Seokarno-Hatta dan sejumlah 

Bank-Bank Swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis 

lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui ATM sehingga 

tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara; 

2. Government to Business (G2B) 

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan 

berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi 

dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah 

untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses 

bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B 

maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh aplikasinya: Para perusahaan 

wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk 

menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan 

pembayaran melalui internet. 

3. Government to Government (G2G) 

   Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar 

departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contoh 
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aplikasinya: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat 

dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu 

penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara 

asing yang sedang berada di tanah air. 

4. Government to Employees (G2E) 

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk 

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan 

pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. 

Contohnya adalah: 

a. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk 

meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga 

sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh 

karyawan pemerintahan. 

b. Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan 

yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, 

poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan 

(sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat 

kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. 

c. Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang 

merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat 

terlindungi hak-hak individualnya; 
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d. Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk 

melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di 

dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya.  

 

2.2.3 Standarisasi Aplikasi Electronik Governmet  

Penerapan e-Government dalam administrasi perpajakan pada kantor 

Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan 

strategi Nasional Pengembangan e-Government yaitu meliputi: 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia 

 Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud ialah kualitas para aparatur 

pajak dalam mengoptimalkan system dan dalam melayani masyarakat. 

Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai 

dengan fungsinya dibutuhkan demi tercapainya e-government disebuah 

intansi atau organisasi. 

2. Sistem 

 Pembentukan jaringan informasi serta koektivitas transaksi elektronik. 

3. Sarana dan Prasarana 

 Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasaranan yang memadai yaitu 

infrastruktur dalam bidan g teknologi dan informasi yang dapat mendukung 

penerapan e-govenment. 

4. Sosialisasi 

 Publikasi kepada masyarakat maupun pegawai terhadap suatu sistem  
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5. Standar Operasional Prosedur 

 Penggunaan sistem aplikasi penerapan e-govenment yang digunakan didalam 

sistem administrasi perpajakan. 

 

2.3 Elektronik Logbook (e-logbook) 

2.3.1 Pengertian e-logbook 

Electronik logbook (e-logbook) adalah sistem penilalai prestasi kerja 

dengan menggunakan elektronik. E-logbook merupakan agenda pegawai atau 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pegawai dapat diketahui oleh pimpinan melalui 

on-line. Kemudian pekerjaan yang dilakukan dilihat secara on-line oleh pimpinan 

tentang aktivitas dan kinerja kerja pegawai dalam kesehariannya.  

Dasar Hukum Penilaian Kinerja Elektronik (e-Logbook) adalah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi 

Kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2013 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Latar Belakangnya 

adalah  Bahwa Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) berdasarkan PP 

Nomor 10 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 

objektivitas dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS. Tujuan Penilaian 

Kinerja Elektronik (e-Logbook) adalah Menjamin objektivitas Pembinaan PNS 

yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja secara objektif, terukur, akuntabel, 

partisipasi, dan transparan. Prestasi kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh seorang PNS berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja.  
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2.3.2 Tujuan Elektronik Logbook (e-logbook) 

Tujuan Penilaian Kinerja Elektronik (e-Logbook) adalah Menjamin 

objektivitas Pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem Prestasi Kerja 

dan Sistem Karier yang dititikberatkan pada sistem Prestasi Kerja secara Objektif, 

Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan. Prestasi Kinerja PNS adalah 

Hasil Kerja yang Dicapai oleh seorang PNS berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP) dan Perilaku Kerja. 

Penilaian Prestasi Kinerja PNS melalui logbook SIKKA (Sistem Informasi 

Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) adalah Proses penerapan model penilaian 

prestasi kerja secara triwulanan dan pengisian buku produksi (logbook) secara 

harian untuk mendokumentasikan kegiatan yang diaksanakan sehingga dapat 

mendorong pencapaian target indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP). 

 

2.4 Penilaian Prestasi Kerja  

2.4.1 Pengertian Penilaian Prestasi Kerja  

Penilaian prestasi kerja atau yang lebih populer dengan istilah kinerja 

pegawai merupakan suatu faktor yang penting dalam penerapan pola dasar karier 

Pegawai Negeri Sipil, karena kinerja pegawai mennjukkan apakah tujuan atau 

misi pegawai sesuai dengan misi organisasi, apakah pegawai menghadapi 

hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, apakah pegawai mewakili 

kemampuan mental, fisik dan emosional yang sesuai dengan pekerjaannya dan 

apakah mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam bekerja. 
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Payaman J. Simanjuntak, (2005:103)Penilaian atau dalam berbagai 

kepustakaan lazim disebut evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses 

penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja 

dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan 

yang ditetapkan terlebih dahulu.  

Menurut Mathis dan Jackson (2006:382) Penilaian kinerja (performance 

appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan 

pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga 

disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kerja, evaluasi 

kinerja, dan penilaian hasil. 

Jadi secara umum dapat didefenisikan bahwa penilaian kinerja tersebut 

adalah sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun 

kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Penilaian kinerja pegawai mutlak 

harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai. 

Apakah prestasi yang dicapai  setiap  pegawai  baik,  sedang,  kurang.  Penilaian 

prestasi penting bagi setiap pegawai dan berguna bagi organisasi untuk 

mengambil keputusan dan menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya. 

 

2.5 Hubungan Logbook dengan Penilaian Kinerja Pegawai  

Penilaian kinerja elektronik dengan kinerja pegawai mempunyai hubungan 

yang saling mendukung untuk mencapai tujuan internal dengan suatu model 

penilaian prestasi kerja yang dilakukan secara berkala dan pencatatan kegiatan 

harian pegawai yang dapat membantu atasan dalam melakukan pembimbingan, 
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pembinaan, dan pengawasan sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pegawai 

dapat terarah sesuai dengan strategi yang telah dibuat. 

Government to Employees (G2E) merupakan model aplikasi e-Government 

yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai 

negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai 

pelayan masyarakat. Hal ini, mampu mendukung penilaian prestasi kerja PNS 

melalui electronic, antara media elektronik dengan kinerja pegawai. Karena 

penilaian yang dilakukan secara elektronik  dilakukan karena adanya 

perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga, intansi pemerintah dituntut 

mampu menjadi elektronik sebagai media dalam mendukung penilaian kinerja. 

Dapat dikatkan bahwa logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan 

Kepegawaian dan Aktiva) merupakan aplikasi yang digunakan untuk menilai 

prestasi kerja pegawai negeri Sipil dan logbook merupakan pelaporan kegiatan 

harian yang dilakukan oleh pegawai terkait dalam menjalankan tugas sebagai 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Semua data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaporan aktivitas pekerjaan pada 

logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan faktor-faktor yang menjadi 

penghambat diperoleh, kemudian dikaitkan Kebijakan Direktur KITSDA 

(Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur) nomor S-

5/PJ.11/2015. Perihal penggunaan Aplikasi SIKKA (Sistem Informasi Keuangan 

Kepegawaian dan Aktiva) dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak.  
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2.6 Pandangan Islam 

2.6.1 Pandangan Islam tentang Penilaian Kinerja 

Sebagai Pemimpin yang baik, diperlukan cara pengambilan keutusan yang 

adil yang berlandaskan Al-Qur’an seperti yang tertulis dalam surat Al-Ahqaaf 

ayat 19: 

                        

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” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan terhadap apa 

yang dibuat oleh umatnya, hal ini dapat dilihat dari kalimat “dan bagi masing-

masing mereka derajat menurut apa yang mereka kerjakan.” Dari ayat tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, maka 

haruslah melakukan suatu penilaian dan evaluasi terhadap suatu kinerja pegawai. 

Sehingga pegawai dengan kinerja yang baik mendapatkan penilaian yang baik 

pula.  

                          

                           

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 
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Pada surat An-Nisa Ayat 58 ini dijelaskan bahwasannya untuk menetapkan 

“hukum” dengan adil, kata hukum disini dapat diartikan sebagai peraturan. Untuk 

itu setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap pegawai harus 

didasarkan pada aturan yang ada dan ditetapkan secara adil. Adapun aturan yang 

dimaksud disini berupa kriteria-kriteria dalam penilaian kerja, hingga dapat 

diputusakan kelayakan kerja dari pegawai tersebut. 

Allah berfirman dalam QS 9: 105: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

(bersambung) Sebagai agama universal, yang konten ajaran tidak pernah lekang 

oleh waktu, atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya Al Quran, Islam sudah 

mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang harus 

menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat at-Tawbah ayat 105. 

                       

                    

 
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 yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 

kerjakan”. 
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2.7 Defenisi Konsep 

Masri Singarimbun (2005:33)Konsep adalah abstasimengenai suatu 

penomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, 

kejadian keadaan, kelompok atau individu tertentu.  

Adapun tujuan konsep adalah sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi 

tumpang tindih atas variabel yang menjadi subjek penelitian, atau untuk 

memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konse guna 

menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep yang 

dicapai dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: 

1. Implementasi   

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu 

yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut 

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat 

oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

2. Kebijakan Direktur KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber 

Daya Aparatur) Nomor S-5/PJ.11/2015. 

Kebijakan Direktur KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi 

Sumber Daya Aparatur) Nomor S-5/PJ.11/2015 Perihal penggunaan Aplikasi 

SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva) dalam Penilaian 

Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.  
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3. Penerapan e-Government dalam administrasi perpajakan pada kantor 

Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang 

kebijakan strategi Nasional Pengembangan e-Government yaitu meliputi: 

a. Kualitas Sumber Daya Manusia 

b. Sistem 

c. Sarana dan Prasarana 

d. Sosialisasi  

e. Standar Operasional Prosedur 

 

2.8 Konsep Operasional  

Menurut Masri Singarimbun (2006:46) defenisi operasional adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah 

pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul ini, maka dapat 

dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi sebagai berikut: 

Tabel II. 1Konsep Operasional 

Variabel Indikator  Sub Indikator  Skala Pengukuran  

Implementasi e-

logbook dalam 

penilaian prestasi 

kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Pekanbaru 

Tampan 

e-Logbook 1. Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

2. Sistem 

3. Sosialisasi 

4. Sarana dan 

Prasarana 

5. Standar 

Operasional 

Prosedur 

1. Sangat Setuju: 

76-100 % 

2. Setuju: 56-75% 

3. Ragu-ragu 46-

55% 

4. Kurang Setuju: 

40-45 % 

5. Tidak Setuju: 0-

39% 

Sumber: UU No.3 Tahun 2003 
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Dari konsep diatas, yang dimsaksud dengan indikator penelitian adalah: 

1. E-logbookAdalah alat yang mendukung pelaksanaan pembimbingan, 

pembinaan, dan pengawasan pegawai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan berdasarkan pelaksanaan e-government. Dalam hal ini 

dimaksud dalam jenis government to citizen (G2C).   

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

dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Yang dimaksud dalam sub indikator penelitan adalah: 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia yang 

dimaksud ialah kualitas para aparatur pajak dalam mengoptimalkan system 

dan dalam melayani masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan fungsinya dibutuhkan demi 

tercapainya e-government disebuah intansi atau organisasi. 

2. Sistem. Sistem adalah Pembentukan jaringan informasi serta konektivitas 

transaksi elektronik. 

3. Sarana dan Prasarana adalah Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasaranan 

yang memadai yaitu infrastruktur dalam bidang teknologi dan informasi yang 

dapat mendukung penerapan e-govenment. 

4. Sosialisasi adalah Publikasi kepada masyarakat maupun pegawai terhadap 

suatu sistem  

5. Standar Operasional Prosedur yaitu Penggunaan sistem aplikasi penerapan e-

government yang digunakan didalam sistem administrasi perpajakan. 
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Menurut Sugiyono (2007:07) Untuk menjaga agar peneliti dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang 

digunakan untuk mengukur indikator penelitian dengan menggunakan skala likert. 

Dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

kemudian indikator tersebut menjadi titik tolak ukur menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan  

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Pelaksanaan pelaporan aktivitas 

pekerjaan pada logbook SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan 

Aktiva) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, keseluruhan 

indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik 

sakala likert pengukuran sesuai dengan pendapat sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju: 76-100 % 

2. Setuju: 56-75% 

3. Ragu-ragu: 46-55% 

4. Kurang Setuju: 40-45 % 

5. Tidak Setuju: 0-39% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik tentang Analisis 

Implementasi e-logbook dalam Penilaian Prestasi Kerja pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.  

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Jurnal Dwi Lara Bagus Stiawan (2015:1)denganKata kunci E-Learning, 

Use, Kinerja Dosen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
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penggunaan e-learning terhadap kinerja dosen. Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang berjumlah 

58 responden. Teknik accidental digunakan sebagai teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif dan analisis path digunakan untuk 

menganalisis hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahw terdapat 

pengaruh yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan e-learning dapat mempengaruhi 

kinerja dosen dalam pengajaran terhadap mahasiswanya. 

Pada Komara Eka Putri (2014:1) Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh e-kinerja dan penghargaan (reward) terhadap kinerja aparatur pengelola 

keuangan daerah. Responden penelitian ini sebanyak 114 orang yang terdiri dari 

Pengguna Anggaran, Pejabat Penata usahan Keuangan dan Bendahara 

Pengeluaaran. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen 

populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis  yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-

kinerja dan penghargaan (reward) secara bersama-sama dan sendiri-sendiri 

berpengaruh  terhadap aparatur pengelola keuangan daerah dengan Kata kunci E-

Kinerja, Penghargaan (Reward) dan Kinerja Aparatur. 

Dalam hal ini peneliti implementasi e-logbook dalam penilaian Prestasi 

kerja pegawai negeri sipil pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan. Dengan responden sebanyak 84 orang yang melakukan aktivitas 

pelaporan kinerja harian pada logbook. Metode yang digunakan adalah sensus, 

yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan menyelidiki secara satu 
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persatu. Selanjutnya seluruh data  yang terkumpul diolah dengan menggunakan 

Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan teknik 

pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitian akan dapat diambil 

kesimpulan dengan baik tentang Implementasi elogbook dalam penilaian kinerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.  

Adanya persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal pemanfaatan 

elektronik sebagai indikator utama dalam penilaian kinerja. Hal ini terlihat bahwa 

pemanfaatan elektronik lebih difokuskan dalam penilaian kerja. Sehingga 

kegunaan elekronik sebagai pendukung dalam membantu  suatu organisasi. 

 

2.10 Kerangka Berfikir 

Penilaian Kinerja PNS 
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