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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Konsep Kinerja 

 Dalam mengetahui seberapa jauh Kinerja Pegawai, maka fungsi dari 

kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian 

dalam memilih konsep – konsep yang tepat. Dengan demikian pemecahan 

masalah tampak lebih sistematis dan sesuai dengan teorinya. Untuk menciptakan 

sistem kerja yang baik, menjalankan fungsinya merupakan suatu tindakan dalam 

penyempurnaan tata kerja dengan Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan 

Tenaga Harian Lepasnya. 

 Harbani Pasolong (2010:175), Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat 

dari dua segi, yaitu kinerja (pegawai) dan kinerja (organisasi). Kinerja pegawai 

adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja 

organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi 

 Sedarmayanti (2007:310), Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi. 

 Wibowo (2010:81),Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil 

pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan 

berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga 

menunjukkan kinerja. 
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 Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, Indrawan W.S (2001:453), 

mengatakan bahwa kinerja berasal dari kata dasar “kerja” yang diberi arti sebagai 

aktivitas untuk melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mencari nafkah, mata pencaharian.  

 Kusnadi (2003:65), menyatakan bahwa kinerja adalah setiap gerakan, 

perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan atau target tertentu.  

 Hariandja (2002:195), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam usaha organisasi mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan 

harus dilakukan organisasi tersebut untuk meningkatkanya. 

 Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian suatu tujuan. 

Pencapaian tujuan yang maksimal merupakan buah dari kinerja tim atau individu 

yang baik, begitu pula sebaliknya kegagalan dalam mencapai sasaran yang tela 

dirumuskan juga merupakan akibat dari kinerja individu atau tim yang tidak 

optimal. 

 Anwar Prabu (2001:67), mengatakan bahwa kinerja merupakan istila yang 

berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 
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 Sedangkan Veithzal Rivai (2009:548), berpendapat bahwa kinerja 

merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan 

tugas atau pekerjaaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup 

efektif untuk mengerjakan suatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang 

akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakanya. 

 Selanjutnya Simamora (2005:5), menyatakan bahwa kinerja merupakan 

suatu persyaratan –persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat 

tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun 

kualitasnya. Output yang menghasil dapat berupa fisik dan  non fisik yang 

menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil / pekerjaan baik berupa fisik / 

material maupun non fisik atau non material. 

 Wibowo (2010:81), Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil 

pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan 

berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga 

menunjukkan kinerja.  

 Mathis dan Jackson (2002:78), mengatakan, Kinerja pada dasarnya adalah 

apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Kinerja karyawan 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 

organisasi. 

 Bernadin dan Russella (dalam Sulistiyani, 2009:276), menjelaskan kinerja 

merupakan cacatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai itu / kegiatan 

yang dilakukan selama periode waktu itu. 
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 Lyman Porter dan Edward Lawler (dalam Wibowo, 2010: 100), kinerja 

merupakan fungsi dari keinginan melakukan pekerjaan, keterampilan yang perlu 

untuk menyelesaikan tugas, pemahaman yang jelas atas apa yang dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya. 

 Malayu S.P Hasibuan (2001:69), mengatakan, Kinerja merupakan suatu 

usaha meningkatkan kemampuan, teknis teoritis, konseptual dan moral pegawai 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan dengan tujuan untuk 

meningkatkan keterampilan teknis melaksanakan pekerjaan pegawai. `

 berbicara tentang prestasi kerja, maka hal tersebut tidak terlepas dari 

permasalahan kinerja. 

 Kartini Kartono (1992:32), menjelaskan pengertian kinerja adalah 

kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang 

telah ditentukan oleh instansi kepada karyawanya sesuai dengan job yang 

diberikan kepada masing – masing karyawan.  

 Selanjutnya Widodo (dalam Harbani, 2010:175), kinerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakanya sesuai dengan tanggung jawab 

dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan Sinambela Dkk (2010:176) 

mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu dengan keahlian tertentu. 

 Dwiyanto (dalam Harbani, 2010:178),  kinerja pegawai dapat diukur dari : 

1. Produktivitasnya, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai ratio antara input dan output.   
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2. Kualitas Pelayanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menejelaskan 

kinerja organisasi pelayanan pubik. Banyak pandangan negatif yang 

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik 

terhadap kulaitas pelayananya. Degan demikian Dwiyanto mengatakan 

kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja 

birokrasi publik. 

3. Reponsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta 

mengembangkan program – program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4. Responsibilitas, yaitu menjelakan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang 

benar dengan kebijakan birokrasi. 

5. Akuntabilitas, yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.  

Kemudian Sedarmayanti (2007:377), mengatakan kinerja pegawai dapat 

diukur dari : 

1. Prestasi kerja adalah hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik 

secara kuaitas maupun kuantitas kerja. 

2. Keahlian adalah tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai 

dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa 

dalam bentuk kerjasama, komunikasi, inisiatif dan lain – lain. 
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3. Perilaku adalah sikap atau tingkah laku pegawai yang melekat pada 

dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Pengertian 

perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. 

4. Kepemimpinan merupakan aspek kemauan manajerial dan seni dalam 

memberikan pengaruh  kepada orang lain untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan 

penentuan prioritas. 

 Mathis dan Jackson (dalam Akhmad, 2012:172), kinerjapegawai dapat 

diukur dari : 

1. Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat 

diselesaikan.  

2. Kualitas adalah hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

3. Kecepatan waktu yaitu dapat menyelesaikan tugas dengan cepat serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain.  

4. Kehadiran yaitu kehadiran pegawai dalam setiap jam kerja yang telah 

ditetapkan. 

5. Kemampuan bekerjasama yaitu kesediaan karyawan berpatisipasi dan 

bekerjasama dengan pegawai lain didalam maupun diluar sehingga hasil 

pekerjaanya lebih baik. 

 Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

mempunyai beberapa elemen yaitu : 
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1. Hasil kerja dicapai secara individu atau secara intitusi, yang berarti kinerja 

tersebut  adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri – sendiri atau 

kelompok. 

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberika wewenang dan 

tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan 

dengan baik. 

3. Pekerja haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melakukan 

tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan. 

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan denagan moral atau etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut 

haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum. 

 

2.2 Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunkan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat – sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan 

demikian penilaian prestasi adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup 

tanggung jawabnya. 

 Sedarmayanti (2007:260), mengatakan bahwa Penilaian Kinerja adalah 

sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan 

telah melaksanakan pekerjaan keseluruhan. Pengukuran kinerja pada dasarnya 

digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, 
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program atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

 Harbani (2010:182),Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan 

atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaian kinerja 

terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.  

2.2.1 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Suatu instansi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan, tujuan 

inilah yang membuat instansi tersebut ada namun terkadang muncul 

kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Untuk mencegahnya 

maka perusahaan harus mendorong karyawan untuk mencapai inerja dan 

prestasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

Hasibuan (2003:105), Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja  yang 

dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta ketepatan waktu. Prestasi kerja dipengaruhi oleh tiga 

faktor yakni kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan 

penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat 

motivasi seorang pekerja. 

Mangkuprawira (2004), mendefinisikan PenilaianPrestasi kerja 

sebagai proses yang dilakukan instansi atau perusahaan dalam 

mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Dari hasil pembahasan di atas, 

maka pelaksanaan penilaian prestasi kerja di dalam suatu organisasi 
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sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi pihak perusahaan dapat 

mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan dan mengembangkan karyawannya, sesuai dengan potensi 

dan keterampilan dari karyawan tersebut. 

Penilaian prestasi kerja tersebutdapat disimpulkan bahwa penilaian 

prestasi kerja membuat pegawai mengetahui tentang hasil kerja dan 

tingkat produktivitasnya hal tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan 

yang paling baik dalam menentukan pengambilan keputusan dalam hal 

promosi jabatan atau kewenangan pegawai tersebut. Selain itu pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja sangat penting dilakukan untuk membantu pihak 

instansi di dalam untuk mengambil keputusan mengenai pemberian bonus, 

kenaikan upah, pemindahan maupun lainya. 

2.2.2 Penerapan Penilaian 

Penilaian pegawai merupakan bagian penting dari administrasi 

kepegawaian yang efektif. Tujuan dan penggunaanya adalah sebagai 

berikut : 

a. Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

Penilaian merupakan bantuan untuk menciptakan dan 

memelihara suatu tingkat pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan oleh 

pegawai - pegawai pada jabatan-jabatan mereka sekarang, apabila 

proses penilaian secara keseluruhan diikuti oleh suatu wawancara 

penilaian dengan masing-masing pegawai, maka hal ini dapat 
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membantu menambah kearah pelaksanaan pekerjaan yang lebih efektif 

dan meningkat pada pihak banyak.  

b. Pengembangan Pegawai 

Penilaian dapat menyoroti kebutuhan dan kesempatan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Pertumbuhan 

meningkatkan kegiatan belajar sendiri, dan mungkin dicapai melalui 

pelatihan formal, atau kegiatan yang berhubungan dengan jabatan, 

seperti pergiliran jabatan akan tampak jelas bahwa pelatihan dan 

pengembangan pegawai dan manajer akan memperkuat organisasi dan 

membantu individu. 

2.2.3  Pertimbangan-pertimbangan Penting dalam Penilaian Kinerja  

Apabila seorang penilai menilai seseorang, maka ia cenderung 

berpikir mengenai jenis orang apakah orang yang dinilai itu dan apa yang 

telah diperbuatnya. Dengan demikian rencana penilaian memerlukan 

penilaian untuk menilai atau memberikan angka kepada pegawai tentang 

sifat-sifat dan pembawaannya dan tentang sumbangannya. Penentuan 

penilai itu sifatnya agak subjektif, karena penilai-penilai yang lainnya 

mungkin memberikan penilaian yang berbeda terhadap individu yang 

sama. Sumbangan pegawai, yakni apa yang sungguh-sungguh dihasilkan 

oleh seseorang dalam jabatannya, dapat ditentukan lebih objektif. Untuk 

kebanyakan jabatan jumlah pekerjaan yang dihasilkan dapat segera diukur, 

dan hal ini mempunyai fungsi sebagai suatu ukuran yang baik untuk 

pelaksanaan pekerjaan. 
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Ukuran – ukuran demikian terdapat pada sebagian besar jabatan-

jabatan tenaga kerja langsung. Sebaliknya adalah sangat sulit mengukur 

hasil kerja dari seorang penerima tamu, masinis, pemelihara mobil, atau 

seorang direktur hubungan masyarakat. Dapat dengan mudah diakui 

bahwa seorang pimpinan itu terutama berkepentingan menilai pelaksanaan 

pekerjaan pegawai - pegawainya (artinya sumbangan - sumbangan) dan 

karenanya faktor-faktor ini harus dipandang sebagai yang paling penting. 

Akan tetapi jelas bahwa sifat-sifat pribadi seperti kerjasama, 

ketergantungan, sikap, prakarsa dan kemampuan bergaul dengan orang 

lain juga ada hubungannya dengan nilai pegawai terhadap organisasi. 

Sifat-sifat ini mempengaruhi hubungan orang dengan atasannya dan 

dengan teman-teman sekerjanya dan mempengaruhi keefektifan 

jabatannya. 

a.      Standar pelaksanaan pekerjaan 

Untuk menilai pegawai-pegawai adalah perlu memiliki sesuatu 

sebagai alat untuk membandingkan mereka. Dengan demikian adalah 

mungkin hanya membandingkan satu orang dengan satu orang yang 

lain. Ini pada dasarnya merupakan metode pengurutan. Akan tetapi 

suatu pendekatan yang tampaknya lebih berhasil adalah membuat 

standar-standar hasil tertentu secara tertulis yang pegawai-pegawai 

yang layak dapat mencapainya. Suatu metode demikian 

memungkinkan baik pengawas maupun orang bawahannya mencapai 
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kesepakatan yang adil mengenai apa yang diharapkan dari pelaksanaan 

pekerjaan. 

Suatu pangkal tolak yang berguna untuk mengembangkan 

standar-standar tertulis adalah uraian jabatan. Bagi pegawai 

profesional dan manajerial banyak yang diperoleh dengan adanya 

individu dan atasannya yang sama-sama mengembangkan standar. 

Bagi pegawai tingkat bawah yang jabatannya ditentukan dengan tepat 

dan dibatasi, pengawas pada umumnya harus memberikan informasi 

kepada bawahan mengenai harapan-harapannya perihal jumlah dan 

mutu pekerjaan, kehadiran, ketepatan waktu, pengetahuan tentang 

jabatan dan ketelitian. 

Perlu ditunjukkan bahwa standar pelaksanaan pekerjaan itu 

adalah relatif bagi kelompok dan organisasi. Tidak hanya kebutuhan 

dari masing-masing organisasi itu berlainan, tetapi kecakapan tenaga 

kerja juga akan berlainan pada organisasi. Harapan-harapan 

manajemen adalah lebih tinggi dalam beberapa organisasi ketimbang 

dengan organisasi lainnya. 

b.   Pelaksanaan dan Kesanggupan Pekerjaan 

Tergantung kepada tujuan penilaian pegawai, penilaian dapat 

ditujukan kepada pelaksanaan pekerjaan yang sesungguhnya dari 

individu pada jabatannya yang sekarang atau pada kesanggupannya 

untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Sangat sering penilai 

diminta untuk membuat keputusan - keputusan dalam kedua bidang. 
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Untuk menentukan keputusan - keputusan kesanggupan seseorang 

memikul tanggung jawab jabatan yang lebih berat dan mencapai 

kemajuan menuntut pengetahuan dan kecakapan dari pihak penilai. 

Tuntutan-tuntutan jabatan individu sekarang mungkin tidak memberi 

kesempatan kepadanya untuk menunjukkan kemampuannya yang 

sepenuhnya. Pertanyaan tentang kesanggupan seseorang untuk 

pertumbuhan dapat dijawab dengan agak lebih baik hanya apabila 

seseorang mempertimbangkan “pertumbuhan untuk apa?” apabila 

seorang masinis dipertimbangkan untuk promosi ke suatu posisi yang 

bersifat mengadakan pengawasan dalam bagian keteknikan, maka ia 

harus memiliki beberapa bakat dan kemampuan tertentu. Sebaliknya 

apabila ia dipertimbangkan untuk suatu staf yang posisinya lebih tinggi 

maka ia akan memerlukan persyaratan yang sangat berlainan. 

Dengan sendirinya masalah pelaksanaan pegawai dalam 

jabatan mereka sekarang sering lebih penting ketimbang masalah 

dalam kemajuan ke jabatan - jabatan yang tingkatnya lebih tinggi. 

Dalam hal ini program penilaian akan memberikan tekanan yang lebih 

besar kepada sumbangan - sumbangan dalam perbandingannya dengan 

standar - standar yang telah ditentukan, kepada jumlah dan mutu 

pekerjaan, kepada kehadiran, ketergantungan, pengetahuan tentang 

jabatan, dan kepada kerjasama dengan orang-orang lain. Apabila 

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sekarang lebih penting ketimbang 

kesanggupan untuk kemajuan yang akan datang, maka program 
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penilaian hendaknya akan lebih banyak disesuaikan untuk 

memperbaiki pelaksanaan pekerjaan dalam jabatan orang sekarang, 

pembayaran upah dan gaji dan kebutuhan - kebutuhan pelatihan bagi 

individu. 

c.       Siapa yang melaksanakan penilaian 

Praktik yang menonjol dalam hampir semua organisasi 

pemerintahan adalah pengawas - pengawas dan manajer - manajer 

menilai pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing orang yang 

menjadi bawahan mereka. Sangat sering hasil penilaian ini diperiksa 

kembali oleh atasan langsung mereka. Anggapan suatu periksa kembali 

prosedur demikian adalah bahwa orang yang dibebani dengan 

tanggung jawab untuk memanajemeni suatu bagian mempunyai 

pengertian yang cukup tentang tujuan-tujuan, kebutuhan, dan pengaruh 

organisasi. Oleh karena diberi tanggung  jawab untuk suksesnya 

operasi dari bagian atau unit nya, maka ia harus mengawasi keputusan-

keputusan administrasi kepegawaian yang mempengaruhi orang-

orangnya. 

2.2.4 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  

Untuk melihat kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil berpedoman 

kepada hasil kerja rata – rata yang ditentukan baik dalam arti mutu 

maupun jumlah untuk setiap pekerjaan danjabatan. Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil sangat perlu diperhatikan dan seorang atasan memberikan 

penilaian agar para pegawai bisa termotivasi. 
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Peniaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, dilakukan 

dengan berdasarkanUU Nomor 43tahun 1999 tentang perubahan atas UU 

Nomor 8 Tahun 1974. PP 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan PNS. 

Penilaian tersebut tertuang dalam suatu daftar yang disebut DP-3 

(Daftar Peniaian Pelaksanaan Pekerjaan), yang berarti suatu daftar yang 

memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun dan dibuat oleh penilai (pasal 1 huruf a PP tersebut). 

Sedangkan pejabat peniai adalah atasan langsung PNS yang dinilai. 

Unsur – unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan 

DP-3 yaitu: 

1. Kesetiaan  adalah  kesetiaan, 

ketaatan  dan  pengabdian  kepada  Pancasila, UUD-45, Negara dan 

pemerintah. Kesetiaan juga dapat diartikan 

sebagai  tekad  dan  kesanggupan  mantaati,  melaksanakan dan 

mengamalkan  sesuatu  yang  ditaati  dengan   penuh  kesadaran dan 

tanggungjawab. Selain kesetiaan hal lain dalam unsur kesetiaan yang 

akan dinilai adalah pengabdian. Pengabdian itu sendiri adalah 

penyumbangan  pikiran  dan  tenaga  secara  ikhlas dengan 

mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau 

pribadi. 

2. Prestasi Kerja adalah  hasil  kerja  yang  dicapai oleh seseorang  PNS 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  Prestasi kerja 
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dapat  dipengaruhi  oleh:  kecakapan,  ketrampilan, pengalaman dan 

kesungguhan PNS yang bersangkutan. 

3. Tanggung jawab adalah  kesanggupan  seorang  PNS  dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya  serta  berani  memikul  atas 

keputusan  yang diambilnya  atau tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan adalah  kesanggupan   ketulusan  hati  seorang PNS  untuk 

mentaati segala  peraturan perundangan  dan  peraturan  kedinasan  yan 

berlaku. Ketaatan juga termasuk mentaati  perintah  kedinasan yang 

diberikan  oleh atasan  yang  berwenang, serta kesanggupan untuk 

tidak melanggar larangan yang ditentukan. 

5. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan 

tugas dan kemapuan  untuk  tidak menyalagunakan  wewenang  yang 

diberikan kepadanya. 

6. Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-

sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang 

ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

7. Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil 

keputusan, langkah - langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah 

dari atasan. 
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8. Kepemimpinan adalah  kemampuan  seorang  PNS  untuk  meyakinkan 

orang lain  sehingga  dapat dikerahkan  secara  maksimal  untuk 

melaksanakan  tugas pokok. (Khusus untuk PNS yang berpangkat 

Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu 

jabatan). 

Ranupandjojo dan Suad Husnan (dalam Prabu, 2004:75) Penilaian 

yang obkjetif dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan 

tugas – tugasnya. Faktor yang bisa dipakai untuk dinilai adalah kualitas, 

pengetahuan mengenai Jabatanya, Kerajinan, Kesetiaan dan Inisiatif. Hal 

ini membuktikan bahwa penilaian kinerja akan ditentukan oleh beberapa 

faktor. Kualitas kerja, Ketepatan, Ketelitian, Keterampilan dan Kebersihan 

dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dilimpahkan. 

1. Kuantitas Kerja 

Dalam penerimaan output, perlu diperhatikan juga, bukan hanya 

output rutin tetapi juga seberapa cepat bisa menyelesaikan kerja 

“ekstra”. 

2. Dapat Tidaknya Diandalkan 

 Mengikuti isntruksi, inisiatif, hati – hati dan kerajinan. 

3. Sikap Terhadap Pegawai Lain dan Pekerjaan serta Kerjasama. 

Harbani (2010:186) beliau menyimpulkan bahwa tujuan penilaian 

kinerja dapat dijadikan : 

a. Sebagai dasar untuk memberikan kompensasi kepada pegawai 

yang setimpal dengan kinerjanya. 
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b. Sebagai dasar untuk melakukan promosi bagi pegawai yang 

memiliki kinerja yang baik. 

c. Sebagai dasar untuk melakukan mutasi terhadap pegawai yang 

kurang cocok dengan pekerjaanya. 

d. Sebagai dasar untuk melakukan demosi terhadap pegawai yang 

kurang atau tidak memiliki kinerja yang baik. 

e. Sebagai dasar untuk melakukan pemberhentian pegawai yang 

tidak lagi mampu melakukan pekerjaan. 

f. Sebagai dasar memberikan diklat terhadap pegawai, agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

g. Sebagai dasar untuk menerima pegawai baru yang sesuai dengan 

pekerjaan yang tersedia. 

h. Sebagai dasar untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu 

organisasi. 

 

2.3 Pengertian Pegawai Negeri Sipil  

Dalam kesatuan kerja pemerintah pelaksananya adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) merupakan Sumber Daya Manusia yang dapat menetukan 

keberhasilan dalam sebuah instansi ataupun organisasi. Salahsatu cara yang dapat 

dilakukan dalam upaya meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu melalui 

pengembangan pegawai dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. 

Pegawai terhadapkamus bahasa Indonesia adalah seseorangyang diangkat 

oleh Pemerintah dimana sebelumnya telah melalui proses penyeleksian oleh 
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Pemerintah dan kemudian lulus dalam tes dan diangkat oleh Pemerintah dan 

diberi tugas dan tanggung jawab. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pegawai diberikan 

pelatihan dan pendidikan untuk menunjang tugas pokok mereka. Adapun tujuan 

pengaturan pendidikan serta pengaturan penyelenggaraan latihan jabatan bagi 

Pegawai Negeri Sipil agar terjamin adanya keserasian pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil.Pengaturan penyelenggaraan pelatihan jabatan meliputi kegiatan 

Perencanaan Anggaran, Penentuan Standar,Pemberian Akreditasi, Penilaian, dan 

Pengawasan. 

PP RI Nomor 46 tahun 2011, Peraturan Pemerintah tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 : 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS  adalah Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana dalam peratura Perundang –undangan. 

2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat, penilai terhadap 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. 

3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri 

Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja. 

4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalan rencana 

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 
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2.4 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Setiap organisasi mempunyai tujuan, salah satu sarana organisasi untuk 

mencapai tujuan adalah kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas – tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kedudukan dan peranan masing 

– masing dalam organisasi. Sebuah organisasi instansi pemerintah merupakan 

sebuah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan 

pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki kinerja yang baik. 

Pendapat lain tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja, antara 

lain dikemukakan Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2010:100) yaitu : 

1. Personal Factor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi dan komitmen individu. 

2. Leadership Factor, ditentukan oleh kualitas dorongan bimbingan,dan 

dukungan yang dilakukan manager dan team leader. 

3. Team Factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

4. SystemFactor, ditunjukkan oleh adanya sistem dan fasilitas yang diberikan 

organisasi. 

5. Contextual / Situational Factor, ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan 

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

Sedangkan Keith Davis (dalam Anwar 2001:67-68), mengatakan faktor 

yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability). Dan 

faktor motivasi (motivation). Sebagaiman beliau menjelaskan bahwa. 
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1. Faktor Kemampuan 

 Secara psikologis, kemampuan(Ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai 

yang memilik IQ diatas rata – rata (IQ 110-120). Dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatanya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari – hari, makan ia akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahlian. 

2. Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawia yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). 

Selanjutnya menurut Harbani (2010:186-189) Faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja sebagai berikut : 

1. Kemampuan  

Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh seorang yang 

memiliki bakat dan intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi. Sedangkan 

bakat biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan 

pengembangan pengerahuan melalui tiga hal yaitu : (1). Pendidikan, (2). 

Pelatihan, (3). Pengalaman kerja. 
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2. Kemauan 

Kemauan atau motivasi adalah kesediaan untukmengeuaran tingkat upaya 

yang tinggi untuk tujuan organisasi. 

 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Kinerja 

Untuk menciptakan sistem kerja yang baik, dengan menjalan fungsinya 

sebagaimana mestinya merupakan suatu tindakan dalam penyempurnaan tata kerja 

dan memberikan pengaruh kepada peningkatan kinerja pegawai. 

Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam “(Q.SAl- Zalzalah[99]:7 –8)” 

yang berbunyi ; 

                    

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya 

dia akan melihat (balasanya)”. Dan “Barang siapa yang mengerjakan 

kejahatan seberat zarrah pun,  niscaya dia akan melihat 

(balasanya)pula.” 

 

Dari pengertian ayat diatas jelas bahwa setiap apa yang kita lakukan akan 

mendapatkan balasanya. Begitu juga dengan kinerja, apabila suatu pekerjaan 

dilakukan dengan sungguh – sungguh maka akan mendapat hasil yang baik pula. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan empat penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Kinerja 

Organisasi Sektor Publik (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru). 

Nesya Ayu Wardani (2012) dalam skripsinya yang berjudul, Analisis 

Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Universitas Sultan 
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Ageng Tirtayasa. Dalam penelitian ini memaparkan kinerja pemerintah daerah 

yang dapat dilihat dari kinerja pegawai atau aparatur pemerintahanya. Peneliti 

memfokuskan penelitian ini di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, dimana 

pegawai Sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memfasilitasi Anggota 

DPRD Provinsi Banten. Dalam menilai kinerja pekerjaan seseorang penilaian 

kinerja sangat penting bagi setap pegawai untuk mengukur bagaimana prestasi 

kerja pegawai tersebut dan mengukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi 

Sekretariat DPRD Provinsi Banten dapat terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi 

Banten. Peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan 

pada konsep pengukuran kinerja menurut Teori Sedarmayanti sebagai faktor – 

faktor yang meliputi indikator kinerja yaitu : Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku, 

Kepemimpinan. Dalampemilihan informan peneliti menggunakan purposive. 

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Banten masih 

dapat dikatan buruk. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pegawai yang 

melakukan tindakan tidak disiplin, lingkungan kerja yang kurang nyaman, serta 

kepemimpinan yang tidak tegas terhadap pegawai. 

Bakri (2011), Analisis Kinerja Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan 

RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur. Penelitian Skripsi ini dilakukan 

berlokasi di Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai 

Timur. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalahuntuk menganalisis kinerja 
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pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur. 

Fokus penelitian yang diangkat mengenaiProduktivitas, Responsibilitas, 

Akuntabilitas dan Disiplin pegawai dalammenjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaandan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara 

mendalam dandokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive 

sampling. Jenispenelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis 

secarakualitatif.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja Pegawai di 

SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah 

dijalankanberdasarkan konsep- konsep kinerja yang baik yaitu 

Produktivitas,Responsibilitas,Akuntabilitas dan Disiplin yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Merialita, (2013) Analisis Kinerja PegawaiNegeri Sipil Pada Kantor 

Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar.Universitas Islam Negeri Sultan Sarif 

Kasim Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Kampar kiri 

Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kampar kiri 

Kabupaten Kampar. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa 

data deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data terkumpul data tersebut 

kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam dan serta ditambahkan 

dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil 

penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai yang bertugas dikantor camat kampar kiri kabupaten kampar sebanyak 
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16 orang, yang merupakan pegawai negeri sipil dan honorer. Sedangkan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yaitu Pegawai 

Negeri Sipil yang berjumlah 10 orang, dan teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa kinerja pegawai negeri sipil masih kurang baik berdasarkan indikator yang 

peneliti gunakan untuk mengukur Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu masih 

rendahnya prestasi kerja pegawai dan kepemimpian pegawai terhadap 

pekerjaannya pada Kantor Camat Kampar kiri Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

diharapkan menjadi masukan bagi pegawai Kantor Camat Kampar kiri agar lebih 

meningkatkan prestasi kerja dan kepemiminan terhadap pekerjaanya agar untuk 

kedepannya kinerja tercapai seperti target yang diharapkan. 

M. Solihan, (2011) Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat 

Tambang Kabupaten Kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pegawai Kantor 

Camat Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Pegawai, Pada Kantor Camat Tambang 

Kabupaten Kampar? Bertitik tolak dari teori kinerja pegawai yang baik, maka 

penulis merumuskan hipotesis sebaagi jawaban sementara terhadap hasil 

penelitian yang sebenarnya akan dibuktikan lebih lanjut. Diduga „Kinerja Pegawai 

di Kantor Camat Kecamatan Tambang yang terdiri dari kualitas, Kuantitas hasil 

pekerjaan, Penyesuaian diri, Kedisiplinan , dan Pengetahuan Kurang Baik‟. 

Karena data yang diperoleh dalam Penelitian ini merupakan quisioner dan 

wawancara untuk menganalisis dan menguraikan kondisi objektif tentang kinerja 
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pegawai pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan demikian 

penelitian ini termasuk Penelitian deskripitif. Dalam melaksanakan Penelitian ini, 

penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Camat 

Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan data pada analisis kinerja pegawai 

pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar tergolong cukup, dimana 

responden penelitian yang berjumlah 19 orang yang menyatakan “Sangat Setuju” 

sebesar 13.80%, responden yang menyatakan “Setuju” sebesar 56.13%, responden 

yang menyatakan “Cukup Setuju” sebesar 23.26%. Sedangkan responden yang 

menyatakan “Tidak Setuju” sebesar 6.54%, dan responden yang menyatakan 

“Sangat Tidak Setuju” sebesar 0.26%. Jika digabungkan jawaban Sangat Setuju 

dan Setuju berarti sebesar (13.80% + 56.13%) atau 69.93% responden. 

Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis kinerja pegawai pada Kantor Camat Tambang Kabupaten tergolong 

cukup. Kemudian penelitian ini menjawab hipotesis yang diajukan yaitu “Diduga 

kinerja pegawai pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar yang terdiri 

dari Kerjasama, Tanggung Jawab, Kedisiplinan dan Kepemimpinan sudah cukup 

baik” diterima. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas, yang membedakan penelitian peneliti 

dengan penelitian sebelumnya yaitu disini peneliti sama – sama menggunakan 

teknik analisa data deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulaan data dengan 

menggunakan cara observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Hal 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti 

menggunakan teori yang berbeda. 
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2.7 Definisi Konsep 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing – masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. 

Penilaian kinerja adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup 

tanggung jawabnya yang mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunkan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat – sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran.  

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan diserahi tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan perundang – undangan 

yang berlaku. 

Kinerja Pegawai Negeri adalah prestasi kerja yang diberikan oleh PNS 

tersebut terhadap instansi tempat mereka bekerja atau di instansi mana mereka 

ditempatkan. 

 

2.8 Konsep Operasional 

 Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralisir kesalah 

pahaman dalam penelitian ini,maka penulis merasa perlu untuk 

mengoperasionalkan konsep – konsep dan teori ini yang penulis pakai memiliki 

hubungan dengan variabel kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, 

Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. 
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Table 2.1 Konsep Operasional Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik 

(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) 

 
Variabel Indikator  Sub. Indikator  

Dwiyanto (dalam 

Harbani, 2010:178) 

Kinerja Organisasi 

yaitu mengkur 

kinerja birokrasi 

publik berdasarkan 

indikator 

Produktivitas, 

Kualitas Pelayanan, 

Responsivitas, 

Responsibilitas dan 

Akuntabilitas. 

1. Produktivitas  

 

 

 

 

 

 

 

2. Kualitas 

Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responsivitas 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responsibilitas 

 

 

 

 

5. Akuntabilitas  

 Mengukur tingkat efesiensi, 

efektivitas pelayanan. Seberapa 

besar pelayanan itu memiliki hasil 

yang diharapkan. 

 Input (faktor internal dalam 

instansi) 

 Output ( hasil keluaran  instansi) 

 

 Kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan  selama 

pelaksanaan birokrasi publiknya. 

 Persyaratan 

 Prosedur 

 Waktu pelayanan 

 Biaya / tarif  

 Produk spesifikasi jenis pelayanan 

 Kompetensi pelaksana 

 Perilaku pelaksana 

 Maklumat pelayanan  

 Penanganan pengaduan saran dan 

masukan. 

 

 Kemampuan birokrasi untuk 

Mengenali kebutuhan masyarakat 

 Menyusun agenda  

 Prioritas pelayanan 

 Pengembangkan program – 

program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 kegiatan birokrasi publik dilakukan 

sesuai dengan prinsip – prinsip 

administrasi yang benar dengan 

kebijakan birokrasi. 

 

 Seberapa besar pengaruh kebijakan 

yang telah dibuat oleh pemerintah 

terhadap para birokrat dalam 

pengimplementasinya kepada 

masyarakat. 

 Pertanggung jawaban pencapaian 

instansi 

 Pencapaian hasil keluaran instansi 

Konsep Dwiyanto dalam (Harbani Pasolong, 2010:178) 
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2.9 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada telaah pustaka 

sebelumnya, selanjutnya penulis jabarkan dalam bentuk sebuah kerangka pikiran. 

Adapun kerangka pikiran adalah sebagai berikut; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produktivitas  

2. Kualitas Pelayanan 

3. Responsivitas 

4. Responsibilitas 

5. Akuntabilitas 

ANALISIS KINERJA ORGANISASI  

SEKTOR PUBLIK 

(STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU) 
 

  

Tercapainya kinerja Organisasi / 

intansi  yang maksimal  dalam 

pelaksanaan pelayanan dengan 

memprioritaskan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan prinsip – 

prinsip administrasi yang baik dan 

benar. 

Dwiyanto, 

Dalam Harbani (2010: 178) 

Kinerja Pegawai 


