
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pemerintah Daerah 

 Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, 

dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. 

 Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna memperceoat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan 

politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-

Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerinta Daerah. Perubahan Undang-

Undang tersebut terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari 

perubahan pertama sampai perubahan keempat. 

 Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap 

undang-undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Perubahan ini juga 

memperhatikan perubahan Undang-Undang terkait dibidang politik, diantaranya 

undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu, Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, dan lain-lain. Dengan perkembnagan politik pada masa kini maka 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka lahirlah Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang baru. 

 Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pasa 1 butir 7 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa asass 

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusata kepada 

daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonimi daerah. 

 Dalam asas ini daerah berhak untuk menjelaskan segala urusan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat namun masih dalam Rangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada 

gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urursan pemerintahan 

umum. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya 

kewenangan itu ada ditangan pemerintahan pusat, yakni menyangkut penetapan 

strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya,  diberikan kepada 

gubernur atau instansi vertikal didaerah berdasrkan arahan kebijaksanaan umum 
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dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat. 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan Daerah 

Diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dalam rangka 

melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan daerah 

provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tentang Peraturan 

Daerah (Perda) tersebut tertera pada pasal 236 sampai pasal 245 di UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan pengaturan Peraturan Kepala 

Desa (Perkada) tertera pada pasal 246 sampai pada pasal 248 pada UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

2.2 Otonomi Daerah 

 Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa 

yunani yaitu autonomos, yang berarti pengaturan sendiri atau keputusan sendiri 

(selfrulling). Otonomi sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban 

yang harus dijalankan (Riady, 2004:345). Jadi dapat dikatakan bahwa otonomi 

daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri. 

 Pengertian dari otonomi daerah juga diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya 
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“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urursan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 Pelaksanaan otonomi daerah sudah diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya 

“Pemerintah daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri 

urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan”. kalau 

diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan 

pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

 Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan 

kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini 

adalah antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah 

dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 

 Pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif 

kembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga untuk masyarakat 

(publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Peran masyarakat 

dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. 

Tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan 

makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang 

lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasimembangun daerah yang 
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kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang 

dapat bersaing dengan daerah lain. 

 Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, 

tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah 

dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), 

kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi 

dan kecanggihan administrasi.    

 Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara 

atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas apapun 

otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan 

pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintahan pusat. Untuk itu 

pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan 

pemerintahan pusat, kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian 

integral dari kebijakan pusat. 

 Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua jenis 

pemerintahan, yakni pemerintahn dari daerah otonom yang diadakan sebagai 

pelaksanaan asas desentralisasi dan pemerintah dari wilayah administratif yang 

diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi. 

 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus 

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip tersebut diatas itu dapat 

dipelihara dan dilaksanakan sepenuhnya. Asas yang digunakan pedoman oleh 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah asas 
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desentralisasi. Menurut Hanif Nurcholis (2005) asas desentralisasi merupakan 

bentuk pelimpahan kekuasaan Perundangan pemerintahann kepadan daerah-

daerah otonom di lingkungannya. Dalam sistem desentralisasi, sebagian dari 

kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 

Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam 

beberapa bentuk, misalnya dalam bentuk: 

1. Desentralisasi teritorial; 

2. Desentralisasi fungsional, termasuk desentralisasi menurut 

dinas/kepentingan; 

3. Desentralisai administratif atau yang lazim disebut dekosentrasi. 

 Prinsip otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah tidak 

hanya sampai pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota saja, tetapi diterapkan 

juga sampai ke tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat Pedesaan. 

 Namun, perlu disadari bahwa pemerintah daerah tentu tidak dapat begitu 

saja menjalankan otonomi daerah berdasarkan kehendak sendiri dengan aturan 

masing-masing tanpa kendali. Otonomi daerah di Indonesia diberikan atau 

ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah pusat. 

 

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah 

suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, pemberian nalas jasa bagi manusia seperti individu anggota organisasi 

atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut cara-

cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, 
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evaluasi kerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen 

sumber daya manusia melibatkan semua praktik manajemen yang dapat 

memengaruhi secara langsung terhadap organisasi. Manajemen sumber daya 

manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan 

ketenagakerjaan yang mempengaruhi orang-orang dan organisasi. 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan 

secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. 

 

2.4 Kinerja 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata Performance. Performance 

berasal dari kata to perform yang berarti melakukan, memenuhi atau menjalankan 

suatu, melaksanakan suatu tanggung jawab dan melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh seseorang. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan, kinerja 

adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai 

dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan (Sinambela, 2011:136). 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan 

individu maupun kelompik individu (Mahsun, 2013). Kinerja bisa diketahui hanya 

jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-
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target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja 

seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak 

ukurnya. 

Dalam Encyclopedia of Public Administration and Public Policy tahun 

2003, 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 (Keban, 2004). Ndraha (1997), 

mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara 

masyarakat dengan pemerintah. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Pasolong, 

2007) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Prawirosentono (dalam Pasolong, 2007), 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 

Kinerja organisasi (Bastian, 2001) sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Konsep kinerja organisasi juga 

menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan 
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indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut 

sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya 

sudah tercapai atau belum. 

Selanjutnya Chaizi Nasucha (dalam Pasolong, 2008:177) mengemukakan 

bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh 

untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan 

melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi 

secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. 

 Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa konsep 

kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau kelompok 

dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna 

mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.5 Penilaian dan Indikator Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena 

dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk 

memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi 

mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan bagi para pejabat 

penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam 
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organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking 

dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa 

diciptakan. 

Kesulitan lain dalam menilai kerja birokrasi publik muncul karena tujuan 

dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya kabur, tetapi juga bersifat 

multidimensioanl. Kenyataan bahwa birokrasi publik memiliki stakeholder yang 

banyak dan memliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan yang 

lainnya, sehingga membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk 

merumuskan misi yang jelas. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimasa 

stakeholders juga berbeda-beda. 

Mahmudi (2005: 14) menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penilaian 

kinerja di sektor publik adalah:  

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; 

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; 

3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya; 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward and punishment; 

5. Memotivasi pegawai; 

6. Menciptakan akuntabilitas publik.  

Penilaian kinerja menurut Joko Widodo (2008: 93) menjadi suatu hal yang 

sangat penting bagi setiap unit organisasi instansi pemerintah karena : 

1) Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara 

keberhasilan dengan kegagalan; 
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2) Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapat 

menghargainya; 

3) Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malah menghargai 

kegagalan; 

4) Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar dari 

kegagalan. 

Donovan & Jackson (dalam Pasolong, 2008:185), mengatakan bahwa 

penilaian kinerja bertujuan untuk: 

1. Management development, yaitu memberikan suatu pengembangan 

pegawai di masa mendatang;  

2. Pengukuran kinerja, yaitu memberikan informasi tentang nilai relatif dari 

kontribusi individu terhadap organisasi; 

3. Perbaikan kinerja, yaitu mendorong individu bekerja lebih efektif dan 

produktif; 

4. Remunerasi dan benefit, yaitu membantu menemukan imbalan dan benefit 

yang setimpal berdasarkan sistem merit atau hasil; 

5. Identifikasi potensi, yaitu membantu promosi; 

6. Feedback, yaitu mengambarkan apa yang diharapkan dari individu; 

7. Perencanan sumber daya manusia, yaitu menilai kualitas SDM yang ada 

untuk perencanaan selanjutnya; 

8. Komunikasi, yaitu memberikan suatu  format dialog antara atasan dan 

bawahan dan memperbaiki pemahaman tentang tujuan dan masalah-

masalah yang dihadapi. 
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Dalam penilaian kinerja organisasi diperlukan adanya indikator yang dapat 

digunakan sebagai ukuran pelaksanan kinerja oleh organisasi. Indikator kinerja 

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran/tujuan (Bastian, 2001). Yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan 

elemen-elemen indikator berikut ini: 

1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan 

organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang 

meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya; 

2. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik; 

3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; 

4. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 

telah di tetapkan. 

Menurut Dwiyanto, 2006 menjelaskan yang biasa digunakan untuk 

mengukur kinerja birokrasi publik yaitu sebagai berikut:  

1. Produktivitas  

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, 

tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dengan output. General Accounting 

Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang 

lebih luas dengan memasukkam seberapa hasil besar pelayanan publik itu 
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memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah saltu indikator kinerja yang 

penting. 

2. Kualitas Pelayanan 

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan 

masyarakat terhadapat kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja 

organisasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk 

menilai kinerja organisasi. 

3. Responsivitas  

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjuk pada 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 

indikator kinerja karena responsivitas secara lansung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyakarakat. Responsivitas yang 

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kegagalan organisasi 

dakam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang 
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memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang 

jelek pula. 

4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu 

ketika berbenturan dengan responsivitas. 

5. Akuntabilitas  

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan 

dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunaka untukmelihat 

seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi pubkuk itu konsistensi 

dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak 

hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi 

publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus 

dinilai dari ukuran eksisternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memilik akuntabilitas 

yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan 

norma yag berkembang dalam masyarakat. 

Menurut Kumorotomo (1996), menggunakan indikator kinerja untuk 

dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain: 
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1. Efesiensi  

Efesiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 

organisasi pelayanan publik serta pertimbangan yang berasal dari 

rasionalitas ekonomis. 

2. Efektivitas  

Efektivtas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan 

publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas 

teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan 

3. Keadilan  

Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan 

yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut 

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan 

sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. 

4. Daya tanggap 

Daya tanggap yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh 

perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari 

daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang 

mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut seara keseluruhan harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria 

daya tanggap ini. 
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2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan  

 Kemampuan dapat dilihat dari dua segi: 

1) Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan mental; 

2) Kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan 

dan keterampilan. 

2. Kemauan  

 Kemauan atau motivasi kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: 

1) Pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki 

lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi 

udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan 

sebaiknya ada musik. 

2) Pengaruh lingkungan sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam 

melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata  hanya mengejar 

penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh pegawai 

lain, pegawai lebih berbahasia apabila dapat menerima dan membantu 

pegawai lain. 
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3. Energi  

 Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan 

kreatif pegawai terhambat. 

4. Teknologi 

 Teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan oleh 

individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat menikal, 

untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut. 

5. Kompensasi  

 Kompensasi adalah suatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas 

jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai dapat kompensasi 

yang setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai akan dapat bekerja 

dengan tenang dan tekun. 

6. Kejelasan tujuan 

 Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam 

pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan 

jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai 

tidak efisien dan atau kurang efektif. 

7. Keamanan 

 Keamanan pekerjaan adalah sebuah kebutuhan manusia yang 

fundamental, karean pada umumnya orang menyatakan lebih penting 

keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat. Oleh sebab itu, 

tidak cukup bagi seseorang dengan hanya terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan fisik mereka dari hari ke hari, tetapi mereka ingin memastikan 
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bahwa kebutuhan mereka akan terus terpenuhi di masa yang akan datang. 

Seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaan dan akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya. 

 

2.7 Lingkungan 

 Menurut Keraf (2002:201) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

otonomi daerah, kita perlu melihat lebih jauh bagaimana hubungan antara 

pentingnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan 

lingkungan hidup yang baik. Demikian pula bagaimana hubungan antara 

desentralisasi dengan pengelolaan lingkungan hidup. 

 Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi yang positif 

antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan 

hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi 

dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, 

pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintah yang baik, sulit 

mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan yang baik. 

 Masalah kebersihan lingkungan sering kali dibicarakan oleh orang banyak, 

karena menyangkut kehidupan orang banyak. Masalah kebersihan lingkungan 

merupakan masalah jangka panjang yang penanganannya memerlukan usaha terus 

menerus dan tidak dapat ditunda dan apalagi diabaikan begitu saja. Dengan 

lingkungan yang bersih, sehat dan aman maka masyarakat akan merasa aman 

menempati kawasan tersebut, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh 
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sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri yang dibuang 

sembarangan dapat dicegah. Agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih 

harus diperlukan adanya sistem pengolahan sampah yang baik. 

 Menurut Darsono (1995) Lingkungan yaitu semua benda dan kondisi 

termasuk didalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang 

dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 

 

2.8 Sampah 

 Menurut defenisi World Health Organization (WHO) sampah adalah 

sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang 

dibuang yang berasal darikegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya 

(Chandra,2006) 

 Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang 

berbentuk padat. Setiap hari pertumbuhan penduduk dan perubahan pola 

konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik 

sampah yang semakin beragam. Sampah yang harus dikelola tersebut meliputi 

sampah yang dihasilkan dari: 

1) Rumah tangga; 

2) Kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, 

tempat hiburan; 

3) Fasilitas sosial: rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah 

sakit, klinik, puskesmas; 
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4) Fasilitas umum: terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, 

taman, jalan; 

5) Industri: hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau 

dan pantai. 

 Menurut Notoatmodjo (2007:187) sampah adalah suatu bahan atau benda 

padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah 

digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Sampah dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi 

menjadi: 

a. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat 

membusuk. misalnya: logam/besi, pecahan gelas, plastik dan 

sebagainya. 

b. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat 

membusuk. misalnya: sisa makanan, daun-daun, buah-buahan dan 

sebagainya. 

2. Berdasarkan sampah yang dapat dibakar dan tidak dapat dibakar 

a. Sampah yang mudah terbakar. misalnya kertas, karet, kayu, platik, 

kain bekas dan sebagainya. 

b. Sampah yang tidak mudah terbakar. misalnya kaleng-kaleng bekas, 

besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca dan sebagainya. 
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3. Berdasarkan karakteristik sampah 

a. Garbage yaitu jenis sampah hasil pengelolaan atau pembuatan 

makanan yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah 

tangga, restoran, hotel dan sebagainya. 

b. Rabish yaitu sampah yang b erasal dari perkantoran, perdagangan baik 

yang mudah terbakar seperti kertas, plastik dan sebagainya maupun 

yang tidak mudah terbakar seperti kaleng bekas, klip, pecahan kaca, 

gelas dan sebagainya. 

c. Ashes (abu) yaitu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mjdah 

terbakar termasuk abu rokok 

d. Sampah jalanan adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan, 

yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, 

kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu dan sebagainya 

e. Sampah industri adalah sampah yang berasaldari industri atau pabrik-

pabrik 

f. Sampah pembangunan adalah sampah yang berasal dari proses 

pembangunan gedung, rumah dan sebagainya yang berupa puing-

puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya. 

 Berdasarkan jenis sampah tersebut dapat digolongkan menjadi : 

1. Sampah yang mudah membusuk 

2. Sampah yang tidak mudah membusuk 

3. Sampah yang mudah terbakar 

4. Sampah yang tidak mudah terbakar. 
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Adapun sumber-sumber sampah yang dikemukakan oleh Notoatmodjo 

sebagai berikut: 

1. Sampah yang berasal dari pemukiman 

Seperti: sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, 

bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, pakaian bekas, bahan-bahan 

bacaan, prabot rumah tangga, daun-daun dari kebun atau taman. 

2. sampah yang berasal dari tempat umum 

Seperti: pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta 

api dan sebagainya. 

3. Sampah yang berasal dari perkantoran 

Seperti: kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. 

4. sampah yang berasal dari jalan raya 

Seperti: kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, 

sobekan ban, onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik dan 

sebagainya. 

5. Sampah yang berasal dari industri 

Seperti: sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, 

potongan tekstil, kaleng dan sebagainya. 

6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan 

Seperti: jerami, sisa-sisa sayur, batang padi, batang jagung, ranting 

kayu yang patah dan sebagainya. 

7. Sampah yang berasal dari pertambangan 

Seperti: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran dan 

sebagainya. Tergantung usaha pertambangan itu sendiri. 
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8. Sampah yang berasal dari pertenakan dan perikanan 

Seperti: kotoran ternak, sisa makanan bangkai binatang dan 

sebagainya. 

 Sampah yang berbahaya bagi kesehatan yakni sampah B3 adalah sampah 

yang karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika 

dan mikroboliginya dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas secara 

bermakna atau menyebabkan penyakit yang irreversibel ataupun sakit berat yang 

pulih (tidak berbalik) atau reversibell (berbalik) atau berpotensi menimbulkan 

bahaya sekarang maupun dimasa yang akan datang terhadap kesehatan atau 

lingkungan apabila tidak diolah, disimpan atau dibuang dengan baik.  

 Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius diperkotaan 

akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang 

tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di 

daerah perkotaan (Moersid, 2004). 

 Sistem pengelolaan sampah terpadu adalah sistem manajemen yang 

mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan  

perkotaan, mempertimbangkan semua aspek yang terkait seperti aspek ekonomi, 

lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek teknis secara 

simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri, 2007). 

 Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir 

(Kuncoro,2009:24). Cara pengelolaan sampah sangat beragam, tergantung pihak 

yang menanganinya dan pihak-pihak tersebut memiliki teknik penanganan yang 
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berbeda-beda. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat 

mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, 

melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan 

menunjang sektor strategis (Rahardyan dan Widagdo, 2005). Permasalahan 

pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup 

masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah 

yang sangatmembebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, 

anggaran, kendaraan personil sehingga pengelolan kebersihan belum mampu 

melayani seluruh sampah yang dihasilkan. 

 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 02 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Sampah Pasal 31, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi: 

1. Pengurangan Sampah 

Sebagaimana yang dimaksud pengurangan sampah ini meliputi 

kegiatan seperti pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah 

dan pemanfaatan kembali sampah. 

2. Penanganan Sampah 

Penanganan sampah meliputi kegiatan seperti pemilahan sampah, 

pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah, 

pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan Sampah, penulis menggunakan Pasal 31 yaitu tentang 

Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah untuk dijadikan sebagai indikator 

penelitian. 



 

  

32 

 Menurut Budiman Chandra (2006:112), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi jumlah sampah: 

1. Jumlah penduduk; 

2. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang dipakai; 

3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali; 

4. Faktor geografis; 

5. Faktor waktu; 

6. Faktor ekonomi dan budaya; 

7. Pada musim hujan, yang selokannya kurang bersih bisa mengakibatkan 

sampah menumpuk; 

8. Kebiasaan masyarakat. 

 

2.9 Pandangan Islam terhadap Kebersihan Lingkungan 

 Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar 

kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak 

akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. 

Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan 

manusia yang ada disekitarnya, oleh karena itu menjaga kebersihan lingkungan 

sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh HR Tarmizi 

RA: “Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan 

mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai 

kedermawanan, maka bersihkan lah halaman rumahmu dan janganlah kamu 

menyerupai orang Yahudi” (HR. Tarmizi RA). 
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 Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai macam 

jenis penyakit, kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka 

menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepadanya. 

Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dan Rasulullah 

SAW tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih ini. Hal ini sesuai dengan 

Surah Ar-rum ayat 41 dan 42. 

                               

                           

       

Artinya: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena 

pernuatan tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan 

yang benar) {41}. katakanlah “adakanlah perjalanan dimuka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, 

kebanyakan dari mereka itulah adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah) {42}. 

 

 Dari ayat diatas ada dua hal yang menjadi dasar pandangan Islam dalam 

pencemaran lingkungan. 

1. Islam menyadari bahwa telah dan akan terjadi kerusakan lingkungan baik 

didaratan dan lautan yang berakibat pada turunnya kwalitas lingkungan 

tersebut dalam mendukung hajat manusia. 

2. Islam memandang manusia sebagai penyebab utama kerusakan sekaligus 

pencegah terjadinya kerusakan tersebut untuk itu, Islam secara tegas 
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mengajak manusia memakmurkan bumi dan sekaligus melarang manusia 

membuat kerusakan di bumi. 

 Agama Islam menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh. 

Dengan kebersihan yang menyeluruh itu diharapkan akan terwujud kehidupan 

manusia, individu dan masyarakat yang selamat, sehat, bahagia dan sejahtera lahir 

dan batin. Agar semua ini dapat berjalan dengan benar, maka diharapkan kepazda 

umat Islam untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan lingkungannya. 

Hendaknya tidak membuang sampah sembarangan, karena agama Islam 

mengajarkan umatnya untuk berlaku bersih. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

1. Mhd. Asy'ari dengan judul Peran Dinas Pasar Kebersihan dan 

Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan di Kecamatan Tebing 

Tinggi (Kota Selat Panjang) Kabupaten Kepualuan Meranti. Tahun 2016 

universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ketertarikan penulis 

untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dina pasar 

kebersihan dan pertamanan dalam meningkatkan kebersihan di Kecamatan 

Tebing Tinggi, yang berjumlah 76.763 sasaran, karena populasi terlalu 

banyak, kemudian peneliti dalam pengambilan sampel berdasarkan rumus 

slovin hingga pada akhirnya di dapati jumlah responden dalam penelitian 

ini yaitu dengan 100 orang dengan menggunakan Teknik Random 

Sampling yaitu keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih, caranya adalah dengan secara acak. Berdasarkan 

pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa dalam Peran Dinas Pasar 
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Kebersihan dan Pertamanan dalam meningktakan kebersihan di 

Kecamatan Tebing Tinggi (Kota Selatpanjang) Kabupaten Kepulauan 

Meranti dalam kategori kurang maksimal (64,73%). dngan hambatan 

belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan 

kebersihan. 

2. Harianto dengan judul Pengawasan Camat Dalam Pengelolaan Sampah 

Kebersihan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tahun 2011 

Universitas Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

Pengawsan Kepala di Pelaksana dan Managing Pengelolaan Limbah 

Kebersihan Lingkungan di Kota Pekanbaru District Tampan.Sejalan 

dengan tujuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah pemerintah 

Kabupaten pejabat, polisi dan Kebersihan Umum penulis mewawancarai 

langsung. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

yang dikumpulkan dari wawancara di lokasi penelitian, dan data sekunder 

yang diperoleh melalui perpustakaan dan lembaga yang terkait dengan 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara. Sedangkan teknik analisis data, yaitu klasifikasi 

data dalam bentuk kelompok dan jenis dan membuat deskrifsi atau 

interpretasi temuan penelitian kualitatif.Setelah data dianalisis kemudian 

dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dari penelitian, sedangkan 

kesimpulan dari hasil Sub Pemantauan Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan 

Sampah Sub Tampan Pekanbaru Tahun 2011 belum maksimal dalam 

melakukan pengawasan untuk mengatasi pengelolaan sampah di kawasan 
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kebersihan lingkungan Tampan dalam hal melakukan konseling, 

pembinaan dan pengawasan dalam menciptakan bersih, sehat dan nyaman 

di Kabupaten Tampan Pekanbaru. 

3. Heru Santa dengan judul Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Dalam Menanggulangi Kebersihan Di Kota Pekanbaru. Tahun 2014 

Universitas Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Strategi Departemen Cleanness sebuah Gardens 

dalam memecahkan masalah cleanes di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru 

memenangkan persaingan sebagai kota kebersihan di Indonesia. 

Pekanbaru juga mendapat piala tujuh kali terus menerus. Tapi dalam 

beberapa tahun, itu tidak bisa mendapatkan lagi. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Departemen Cleanness sebuah Dardens. Mereka adalah jumlah tertinggi 

masyarakat, motivasi kerja, terendah masyarakat kesadaran, motivasi 

masyarakat terendah, kontrol loweat, dalam alat dan media lalu. Penelitian 

ini dilakukan di kota Pekanbaru. Ini di Departemen Cleanness sebuah 

Gardens persis. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah personil 

atau karyawan dari Departemen Cleanness sebuah Dardens teknik 

pengumpulan sampel yang digunakan snowball sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi setelah data dikumpulkan. Setelah coleecting data-data, 

dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dianalisis. Setelah 

melakukan penelitian ini, ditemukan bahwa strategi pelaksanaan 
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Departemen Cleanness sebuah Gardens dalam memecahkan masalah 

kebersihan di Kota Pekanbaru masih tidak maksimal belum. Strategi 

pengendalian kebersihan masih tidak melakukannya dengan baik. Karena 

strategi yang sulit untuk menerapkan couse beberapa masalah. 

 

2.11 Defenisi Konsep 

 Defenisi konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan 

atas dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu (Singarimbun, 2006: 34). Melalui konsep, peneliti diharapkan 

dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk 

beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu dengan lainnya. Dalam penelitian 

ini yang menjadi defenisi konsep adalah: 

a) Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan; 

b) Kinerja adalah adalah gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau 

kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, 

kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya; 

c) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam 

yang berbentuk padat; 

d) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani 

sampah dari awal ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. 
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2.12 Konsep Operasional 

 Konsep operasional menurut Sofyan (2006:46) adalah unsur-unsur yang 

memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan 

pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk di analisi dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional 

pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Analisis 

kinerja 

UPTD 

Lingkungan 

Hidup 

dalam 

menangani 

sampah di 

Kota Duri 

1. Pengurangan 

sampah 

 

2. Penanganan 

sampah 

a. Pembatasan timbulan sampah; 

b. Pendauran ulang sampah; 

c. Pemanfaatan kembali sampah. 

a. Pemilahan dalam bentuk 

pengelompokkan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat 

sampah; 

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan 

dan pemindahan sampah dari sumber 

sampah; 

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa 

sampah dari tempat penampungan menuju 

ketempat pemrosesan akhir; 

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah 

karakteristik, komposisi dan jumlah 

sampah; 

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk 

pengembalian sampah. 

Sumber: Perda Kab. Bengkalis No. 02 Tahun 2015 
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2.12Kerangka berfikir 

 Kerangka berfikir ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan 

antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, 

dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perda Kab. Bengkalis No. 02 Tahun 2015 
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