
ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KAMPAR  

KABUPATEN KAMPAR 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Mengikuti Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral 

Komprehensif Strategis I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

OLEH 

RANTI AYU 

NIM: 11675202807 

 

 

 

PROGRAM S.I 

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2020 

 







i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat dzat wajibal wujud Allah 

Subhanahu wata’ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa 

pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi 

suritauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi 

ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan untuk itu kepada 

Allah Subhanahuwataala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis 

meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ayahanda (Arnan) dan Ibunda (Yusnidar) tercinta, terimakasih karena 

selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang 

dan selalu mendoakan anakmu ini. Yang rela berkorban jiwa dan raga 

demi anakmu tercinta. Kesusksesan ini Ananda peruntukkan buat orangtua 

tercinta. 

2. Untuk Suamiku, Andy Ansyari, S.IP terimakasih banyak untuk 

bimbingannya selama mengerjakan penelitian ini, tanpa dia mungkin saya 

belum bias mencapai titik ini, tetapi Alhamdulillah Allah SWT 

mengirimkan dia dalam hidup saya aebagai pelengkap dan penuntun saya. 

3. Untuk Abang saya, Hengki Erizona, Amd.Kep dan Yunasri, S.Pt yang 

telah memberi support dan nasehatnya kepada saya dan tidak pernah bosan 

membimbing dan mengarahkan adiknya supaya selalu beruaha. 

4. Bapak Prof. Dr. H, Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada 

program S1Administrasi Negara. 



ii 

 

5. Bapak Dr, Drs, H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau beserta seluruh stafnya. 

6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

7. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku pembimbing dalam penyusunan Skripsi 

ini.  

8. Pihak Instansi-Instansi yang terkait dalam penyusunan Skripsi ini terutama 

Kantor Camat Kampar dan para pegawai yang banyak membantu dalam 

menyelesaikan Skripsi ini.  

9. Beserta seluruh keluarga dan teman-teman (Dewi, Mela, Melati, Tania dan 

Yunita) yang memberikan support dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

Akhinya, atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. 

 

 

Pekanbaru,    Juli 2020  

                                                                    Penulis,       

 

 

RANTI AYU 

NIM. 11675202807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

ABSTRACT 

 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF EMPLOYEES IN CAMAT KANTAR 

OFFICE, KAMPAR DISTRICT 

 

 

By: Ranti Ayu 

 

 

This research was carried out in the Kampar Sub-District Office of 

Kampar District. The purpose of this study was to determine how the 

performance of employees in the Kampar District Sub-district office and 

the inhibiting factors of the Kampar District Sub-District Office employee 

performance. The research method uses a qualitative descriptive approach 

with interview and documentation data collection techniques. From the 

results of the study it can be concluded that employees who occupy 

positions in the sub-district office are not in accordance with their 

educational qualifications because the positions held are not yet definitive, 

then for licensing the Kampar sub-district office only provides specific 

recommendations for MSEs and for other permits both for large scale and 

issuing permits is the Kampar Regency party. 
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ABSTRAK 

 

ANALISA KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KAMPAR 

KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh : Ranti Ayu 

 

Penelitian ini di laksankan di kantor camat kampar kabupaten kampar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 

pegawai di kantor camat kampar kabupaten kampar serta faktor-faktor 

penghambat kinerja pegawai kantor camat kampar kabupaten kampar. 

Metode Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang menduduki jabatan di 

kantor camat tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya karena 

jabatan tersebut yang menduduki belum defenitif, kemudian untuk 

perizinan kantor camat kampar hanya memberikan rekomendasi khusus 

untuk UMK dan untuk perizinan lainnya baik untuk skala besar dan yang 

mengeluarkan izin adalah pihak Kabupaten Kampar. 

 

Kata kunci: Kinerja, Kualitas, Kuantitas, Pendidikan, Kemampuan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar 

yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi batu sandungan 

dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Jika 

bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global, maka langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek 

intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggungjawab. Kualitas sumber 

daya manusia berkaitan dengan kinerja (performance). 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Tujuana 

dalah sesuatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai.Tujuan oganisasi dapat 

berupa perbaikan pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, 

peningkatan kualitas produk atau jasa, meningkatkan daya saing, dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Setiap organisasi, tim, atau individu dapat 

menentukan tujuannya sendiri. 

Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, 

tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi 

antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan 

individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, 

mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, 

meningkat kan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan 
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berkelanjutan, mengusahakan basis  perencanaan karier, membantu menahan 

pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan 

pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya. 

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai 

untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas 

kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya 

setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing- 

masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja, pembinaan 

selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah 

ketenagakerjaan lainnya. 

Berdasar kan uraian di atas, diketahui bahwa dengan melaksanakan kinerja 

akan memberikan manfaat bagi organisasi, tim dan individu. Manajemen kinerja 

mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dari 

setiap pekerja dan manajer pada keseluruhan unit kerjanya.Pekerja memain kan 

peran kunci atas keberhasilan organisasi. Seberapa baik seorang pemimpin 

mengelola kinerja bawahan akan secara langsung mempengaruhi kinerja individu, 

unit kerja, dan seluruh organisasi. Apabila pekerja jelas memahami apa yang 

diharapkan dari mereka dan mendapat dukungan yang diperlukan untuk 

memberikan kontribusi secara efisien dan produktif, pemahaman akan tujuan, 

motivasi akan meningkat. 

Adapun aktivitas kerja dalam pencapaian tujuan organisasi adalah suatu 

hal yang sangat diutamakan oleh setiap organisasi, dan faktor disiplin kerja yang 
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tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerjasama antar sesama pegawai 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disiplin kerja Pegawai yang rendah, 

akan sulit bagi organisasi tersebut untuk dapat mencapai hasil yang baik. Faktor 

disiplin sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian 

tujuan yang diharapkan. Dari setiap pekerjaan dalam sebuah organisasi 

diharapkan adanya komitmen penuh terhadap organisasi, tidak hanya taat kepada 

berbagai ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam organisasi yang 

bersangkutan, tapi dalam pada itu organisasipun perlu menanamkan keyakinan 

dalam diri setiap pegawai bahwa tujuan dari pegawai itu akan terwujud. Untuk 

mewujudkan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik, tentu hal itu tidak akan 

terlepas dari pembinaan pegawai, terutama yang dilakukan oleh atasan atau 

pimpinan organisasi langsung serta adanya pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan kepada pegawai. 

Dengan adanya pembinaan dan pendidikan serta pelatihan yang dilakukan, 

seorang pegawai tentu akan mempunyai kemampuan sumberdaya manusia untuk 

mengetahui tugas dan tanggung jawab serta menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

diembannya. Dan dengan pembinaan itu juga, dapat mengantisipasi terjadinya 

banyak kesalahan dalam setiap pekerjaan dan dapat meningkatkan keterampilan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin kerja 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, mengatur bahwa kewajiban yang harus 

ditaati dan larangan yang harus dijauhi oleh setiap pegawai negeri sipil. Adapun 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 itu menyatakan antara lain: 
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1. Mentaati ketentuan jam kerja. 

2. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. 

3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap 

bidang dan tugasnya masing-masing. 

4. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan 

yang diterima mengenai disiplin kerja pegawai 

Dalam mengembangkan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan oleh 

pemerintahan tingkat atasnya, pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 12 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 

25 tahun 2009, tentang pelayanan publik. Dinyatakan bahwa setiap pegawai harus 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.Sehingga dengan 

adanya aturan dan sumber daya yang dimiliki optimalisasi kinerja pegawai tentu 

sangat dibutuhkan diseluruh elemen birokrasi, terutama di instansi-instansi yang 

berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung. 

Untuk menjalankan sebagai urusan Otonomi Daerah tingkat Kabupaten 

dapat dilihat dalam penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh 

seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. 

Untuk mengatur wilayah dan menerangkan tugasnya sebagai pimpinan 

Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Camat, untuk itu berdasarkan pasal 225 
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ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebut 

bahwa yang menjadi tugas umum Camat terdiri dari : 

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (6); 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 

kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesua 

Secara Spesifik Dalam Peraturan Bupati Kampar nomor 71 tahun 2016, 

Adapun tugas dan fungsi camat, yaitu: 

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 

peraturan bupati. 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum. 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau 

kelurahan. 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksananakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah kabupaten yang ada di kecamatan. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Camat dan sebagai 

perangkat daerah yang mengelola wilayah Kecamatan tidak bisa bekerja sendiri, 

oleh karena itu Camat dibantu oleh stafnya (perangkat kecamatan) yang dalam hal 
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ini bertanggung jawab kepada Camat, berkaitan dengan hal tersebut dalam 

pelaksanaannya, menurut Perbup Nomor 71 Tahun 2016, kantor Camat Kampar  

terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 

1. Unsur pimpinan terdiri dari Camat Kampar 

2. Unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari Sekcam 

3. Unsur pelaksana terdiri dari kepala seksi 

4. Kelompok jabatan fungsional dan Lurah 

Tiap-tiap unsur melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

tugas dan urusan masing-masing, karena itu berhasil atau tidaknya suatu tugas 

Camat akan dipengaruhi kemampuan pada masing-masing unsur dalam 

menjalankan fungsinya sehingga pelayanan yang diberikan oleh unsur-unsur 

kantor Camat Kampar terhadap masyarakat mencapai sasaran yang diharapkan. 

Bentuk-bentukpelayanan yang ada di kantor Camat Kampar secara umum dapa 

tdilihat pada table berikut : 

Tabel 1.1 

Jenis dan Bentuk-Bentuk Pelayanan Pada Kantor Camat Kampar 

 

Sumber Data : Kantor Camat Kampar, (Perbup Kampar no. 71 tahun 2016 

 

No Jenis Pelayanan Bentuk Pelayanan 

1. Administrasi Kependudukan - Surat Rekomendasi 

- Legalisir 

- Pembuatan Surat Kematian 

2. Surat Pengantar Perizinan - Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

- SuratIzinTempat Usaha (SITU) 

3. Surat Pengantar Keterangan - Surat Keterangan Tanah (SKT) 

- Surat Ganti Rugi (SKGR), Jual Beli 

- Keterangan Hibah Tanah 
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Dari tabel di atas, berdasarkan Perbup Kampar no. 71 tahun 2016 bentuk-

bentuk pelayanan yang diberikan di kantor kecamatan antara lain meliputi 

kepengurusan administrasi kependudukan antara lain meliputi pembuatan Surat 

rekomendasi, legalisir, pembuatan Surat Kematian, dan lain-lain. Tempat 

mengurus Surat Pengantar Perizinan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan surat lain-lainnya. 

Seorang pegawai dapat bekerja dengan efektif apabila adanya loyalitas 

tinggi dan etos kerja yang baik, sehingga tenaga kerja merasa puas dan nyaman 

dalam menjalankan tugas, dengan adanya kenyamanan kerja di kantor, 

kemungkinan tidak ada lagi pegawai yang mengabaikan masyarakat sehingga 

terciptanya suasana kerja yang baik pula dan masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Kantor Camat. Pendidikan merupakan 

sarana pengembang diri, sebab dengan pendidikan akan dapat mengukur 

kemampuan seseorang dalam menganalisa dan memcahkan suatu permasalahan. 

Tabel dibawah ini akan menguraikan tingkat pendidikan Pegawai Kantor Camat 

Kampar : 

Tabel 1.2 

Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Kampar 

 

 

 

 

 

 

        Sumber Data : Kantor Camat Kampar 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Pasca Sarjana (S2) 1 

2 Strata Satu (S1) 10 

3 SMA sederajat 15 

4 SD 1 

 Jumlah 27 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah pegawai yang berpendidikan SMA 

Sederajat yang paling banyak jumlahnya. Pendidikan merupakan faktor penting 

didalam menunjang kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. 

Menurut informasi yang dikutip dari berita http:www.riau-

globaal.com/red, pada tanggal 2 oktober 2019. Salah satu masyarakat dari sumber 

berita tersebut bercerita mengeluhkan sudah empat hari melakukan urusan tidak 

selesai-selesai dikarenakan pegawai tidak berada dikantor saat dijumpai, kadang 

untuk meminta tanda tangan Pak Camat saja sangat susah. hal ini membuktikan 

buruknya sistem pelayanan pada kantor camat Kampar. Hal yang sama juga 

dirasakan salah satu LSM untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut 

tetapi tidak mendapat respon dari Camat Kampar karena susahnya untuk 

berkomunikaasi secara langsung ataupun melalui telepon seluler. 

Pelayanan yang dilakukan pegawai pada Kantor Camat Kampar, ternyata 

masih ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa ke disiplinan Pegawai dalam 

bekerja masih kurang terlaksana dengan baik, sehingga berdampak pada kinerja 

pegawaiyang masih menunjukkan kurang efektif baik masalah kualitas kerja 

maupun waktu seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai Kantor Camat 

Kampar bahwa surat yang masuk tidak sesuai dengan surat yang terselesaikan 

karena kurangnya tindakan yang tegas dari pimpinan menjadi kendala dalam 

tercapainya kinerja yang baik.  

Hal ini dapat diketahui juga berdasarkan dari keluhan masyarakat pada 

saat mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU), mengurus Surat Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), mereka merasakan kesulitan dikarenakan Pegawai Kantor 
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Camat sangat  lambat  dalam melaksanakan pekerjaannya atau pegawai tidak ada 

ditempat pada saat jam bekerja. sehingga memakan waktu berminggu-minggu 

untuk mengeluarkan surat yang seharusnya sudah terselesaikan dalam waktu 3 

hari menjadi 7 hari sampai 10 hari, selisih waktu dengan waktu yang seharusnya 

surat itu keluar hampir satu minggu. 

Pengelolaan surat pada Kantor Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

yaitu ada pada Bagian Umum dan Kepegawaian. Bagian Umum dan Kepegawaian 

pada Kantor Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah bagian yang 

mengurusi kegiatan administrasi termasuk mengurusi jalannya surat masuk dan 

surat keluar. Pengelolaan surat dalam penelitian ini yaitu suatu proses atau 

kegiatan dalam suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dengan menggunakan 

sumber daya yang ada, dimulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, 

penyimpanan, peminjaman, penyusutan sampai dengan kegiatan pemusnahan 

surat. Pengelolaan surat sendiri terdiri dari pengelolaan surat masuk dan 

pengelolaan surat keluar. 

Dari observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar , bahwa seluruh kegiatan surat menyurat di Kantor Kecamatan 

Kampar yang meliputi surat masuk dan surat keluar hanya ditangani oleh satu 

orang pegawai honorer. Selain itu cara penanganan suratnya pun cukup sederhana, 

yaitu pencatatan surat masih bergantung pada buku agenda saja. Padahal pada 

Januari 2020 sampai bulan Mei 2020  sudah ada 261 surat masuk dan surat keluar 

pada Kantor Kecamatan Kampar belum lagi ditambah surat-surat yang lain. Lebih 

jelasnya lihat tabel berikut. 
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Tabel 1.3  

Rekapitulasi Pelayanan Umum Kecamatan Kampar 

Januari 2020 sampai Mei 2020 

 

No Jenis Pelayanan Jumlah Ket 

1 Surat Masuk (termasuk undangan) 35  

2 Surat Keluar 11  

3 Notulen Rapat 7  

4 Surat Pindah 10  

5 Surat Kematian 23  

6 Legalisir 40  

7 Surat Rekomendasi 16  

8 Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10  

9 Surat IzinTempat Usaha (SITU) 17  

10 Surat Keterangan Tanah (SKT) 50  

11 Surat Ganti Rugi (SKGR), Jual Beli 36  

12 Keterangan Hibah Tanah 6  

 Jumlah 261  

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kampari, 2020 

 

Meskipun demikian Kantor Kecamatan Kampar tetap mampu melayani 

kebutuhan masyarakat dengan baik. Namun dalam kenyataanya Kantor 

Kecamatan Kampar masih mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan surat 

masuk dan surat keluar. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan 

surat masuk dan keluar seperti terkadang tidak semua surat diserahkan ke petugas 

pengelola surat untuk diarsipkan, tetapi masih disimpan di masing-masing bidang 

yang berkepentingan atau tujuan dari surat tersebut. Sehingga petugas hanya 

mengarsip surat yang didisposisi dan diserahkan ke petugas pengelola surat saja. 
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Terkadang petugas lupa memberi nomor surat keluar, dan ada juga alamat tujuan 

yang salah, dan terkadang ada pegawai yang 5 meminjam surat dan pada waktu 

pengembalian surat tersebut pegawai yang meminjam surat itu mengembalikan 

surat sendiri tanpa memberi tahu petugas pengelola surat dan terjadi kesalahan 

tempat dalam mengembalikan surat. Sehingga pada waktu surat diperlukan 

kembali surat tersebut susah diketemukan. Hal ini menjadi wajar terjadi karena 

dari sekian surat yang masuk setiap hari pada bagian umum yang merupakan 

pintu masuk bagi semua surat yang diterima Kantor Kecamatan Kampar 

kabupaten Kampar hanya dikerjakan oleh seorang karyawan bidang kearsipan 

dengan latar belakang pendidikan SMA, jumlah ini dirasa kurang dengan melihat 

jumlah surat yang masuk setiap harinya. 

Dari latar belakang masalah di atas yang ditemui di lapangan maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja pegawai di kantor Camat Kampar Kabupaten 

Kampar? 

2. Faktor-faktor penghambat kinerja pegawai kantor Camat Kampar 

Kabupaten Kampar  

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian apapun pastikan memimiliki suatu tujuan dari penelitian 
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tersebut, agar bisa menjadi acuan dari setiap kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan. Oleh karena itu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebeagai 

berikut:  

1. Untuk menganalisis kinerja pegawai di Kantor Camat Kampar Kabupaten 

Kampar  

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat kinerja pegawai Kantor 

Camat Kampar Kabupaten Kampar  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh mamfaat sebagai 

berikut:  

a. Secara Teoritas  

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir bagi 

penulis melalui karya ilmiah , sesuai dengan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah di fakultas ekonomi ilmu sosial (ilmu 

Administrasi Negara) 

2. Sebagai bahan pemahaman bagi mahasiswa yang ingin melaukan 

penelitian lebih secara mendalam mengenai kinerja pegawai pada 

kantor camat 

b. Secara Praktis  

1. Bagi pemerintah khususnya kantor camat kampar kabupaten kampar 

agar dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis untuk lebih serius 

dalam menciptakan good govermance, khususnya tentang bagaimana 

kinerja pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai 
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2. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan 

hasil yang baik dalam mewujudkan pemerintahan optimal di 

kabupaten kampar, khusunya di kantor Camat Kampar . 

3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

studi S1 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudahkan pemahaman maka dalam penulisan penelitian 

ini, peneliti kelompokkan kedalam BAB, yaitu sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan 

penelitiaan, mamfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

kinerja yaitu konsep manajemen sumber daya manusia, konsep kinerja 

pegaawai, manajemen kinerja, metode penilaian kinerja pegawai, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai , kinerja pegawai 

menurut pandangan islam,penelitian terdahulu, defenisi konsep, konsep 

operasional, kerangka berfikir 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang tentang jenis penelitian , lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sample, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, kedudukan dan 

tugas poko kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar, fungsi Kantor 

Camat Kampar Kabupaten Kampar, visi dan misi Kantor Camat 

Kampar Kabupaten Kampar, struktur organisasi dan uraian tugas di 

kantor Camat Kampar kabupaten Kampar. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jaawaban respondern tentang kinerja pegawai 

kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar 

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang diberikan untuk memecahkan permasalahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Kata manjemen dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasara n. kata manajemen 

berasal dari bahasa inggris, management, yang dikembang kan dari to manage, 

yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan menurut wiki pedia  kata 

management yang berate seni  melaksanakan dan mengatur. 

 Manajement adalah ilmu dan seni mengatur peoses pememfaatan sumber 

daya manusia  dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2010: 10) manajemen terdiri dari enam 

unsur yaitu, men, money, method, metarials, mechines dan market. Kemudian 

unsur men yaitu manusia berkembang menjadi suatu bidang ilmu sumber daya 

manusia atau selamjutnya akan disingkat dengan MSDM. 

 Melayu S.P Hasibuan (2010:10), memberikan defenisi MSDM adalah 

sebagai ilmu dan mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan dari organisasi, karyawan, dan 

masyarakat. Adapun fungsi-fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan pengendalian penggadaan, pengembangan 

kompestesi pengintegrasian, pemeliharaan, kedesiplinan, dan pemberhentian. 

 Menurut pendapat lain, kiggundu dalam Faustino Cardoso Gomes 

(2003:4) memberikan defenisi dari MSDM dalam persfektif makro yaitu 
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pembangunan dan pemamfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif 

mengenai  sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi masyarakat, 

nasional dan internasional. Sedangkan Faustino Cardoso Gomes (2003:6) 

memberikan pengertian MSDM dalam perspfektif mikro yaitu, bahwa MSDM 

merupakan perencanaan pengorganisasian, pemeliharaan, dan pemutusan 

hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi individu dan 

masyarakat. 

2.2 Konsep Kinerja 

Kinerja berasal dari Job Performance prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Anwar P.M, 2005:67).Hasil kerja secara kualitas disini dapat diartikan 

bagaimana seorang pegawai atau karyawan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat atau pelanggan serta kesempurnaan dari hasil setiap pekerjaannya.Dan 

dilihat dari segi hasil kerja secara kuantitas bagaimana seorang pegawai atau 

karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya tepat waktu yang telah ditetapkan 

dan hasilnya juga sesuai dengan sasaran serta hasilnya juga memuaskan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan kinerja adalah 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja.Dari 

pengertian diatas bahwa kinerja merupakan kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaannya serta hasil dari pekerjaannya. Kinerja adalah 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.Sukses disini dapat 
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diartikan sebagai kemampuan yang dimilki oleh seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, dia dapat 

bekerja secara efektif dan efesien.Konsep kinerja terbagi kedalam dua, yaitu kerja 

individu yang dihasilkan untuk kepentingan umum dan peribadi dan kerja 

kelompok yang bertujuan untuk kepentingan umum (Harbani Pasolong, 

2010:98).Adapun maksud dari pengertian tersebut bahwa secara umum kinerja 

lebih mengandung arti dari hasil pekerjaan yang bertujuan untuk orang banyak 

dan individu serta kepentingan umum. 

Kinerja adalah suatu proses pengkategorian kerja berdasarkan kedudukan 

dan jabatan yang ditempati (Faustino Cardoso Gomes, 2003:73). Kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang 

dapat dinilai dari hasil kerjanya (Ambar Teguh Sulistiyani 2003 : 223). Maluyu 

S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu”. Selanjutnya dikatakan juga bahwa hasil kerja atau 

prestasi itu merupakan gabungan dari tiga faktor terdiri dari minat dalam bekerja, 

penerimaan delegasi tugas, dan peran dan tingkat motivasi seorang pekerja.Minat 

dalam bekerja maksudnya adalah seseorang bekerja sesuai dengan keinginannya 

dan dalam bekerja seseorang dapat memberikan pikirannya secara prima dalam 

pekerjaannya. Kemudian delegasi tugas yang bermaksud adalah seseorang dapat 

mengetahui dan membedakan antara tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja, 

apa yang mesti dia kerjakan dan pekerjaan yang harus menjadi prioritas, dengan 
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demikian pekerjaan terlaksanakan dengan tepat waktu. Serta tingkat motivasi 

maksudnya adalah dorongan dan semangat kerja yang diberikan kepada seorang 

pegawai dalam melakukan pekerjaannya, hal itu biasanya dilakukan oleh 

pimpinan. Dan dengan demikian mereka dapat  melaksanakan setiap pekerjaannya 

dengan baik. 

Hadari Nawawi (2006:34)mengatakan bahwa kinerja adalah gabungan 

dari tiga faktor yang terdiri dari: (a) Pengetahuan, khususnya yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Faktor ini 

mencakup jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti 

dibidangna, (b) Pengalaman, yang tidak sekedar berarti jumlah waktu atau 

lamanya bekerja, tetapi berkenaan juga dengan substansi yang dikerjakan yang 

dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan menigkatkan kemampuan 

dalam mengerjakan suatu bidang tertentu, (c) Keperibadian, berupa kondisi 

didalam diri seseorang dalam menghadapi bidang kerjanya, seperti minat, bakat, 

kemampuan bekerja sama, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja, dan sikap 

terhadap pekerjaan. 

Dari beberapa pengetian diatas yang menjadi indikator dari kinerja adalah: 

1. Pengalaman 

2. Keperibadian 

3. Kemampuan 

1. Pengalaman 

Pengalaman kerja adalah suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun 
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nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu  pembelajaran juga 

mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibaatkan 

pengalaman, pemahaman dan praktek (Knoes & Haditono, 2009 dalam Asih, 

2012). Sedaangkan menurut (Hasibuan, Melayu, 2002:57) yaitu promosi yang 

didasarkan pada lamanya pengalaman kerja seseorang, orang yang terlama dlam 

perusahaan mendapat perioritas utama dalam tindakan promosi. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah 

tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam 

pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan 

serta keterampilan yang dimilikinya. Orang yang lebih lama bekerja tentu akan 

makin banyak pengalamannya dibidang tertentu dalam bekerja apabila 

dibandingkan dengan orang yang baru bekerja. Seseorang yang mempunyai 

pengalaman dalam bekerja akan dengan mudah menyelesaikan setiap 

pekerjaannya dan pekerjaannya juga sangat baik. Karena sudah banyak lika-liku 

pekerjaan yang dilewatinya. 

Namun disamping itu perlu kita garis bawahi berikut beberapa hal yang 

menunjukkan berpengalaman atau tidaknya seseorang yang menjadi indikator 

adalah: 

a. Lama waktu atau masa kerja. 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh 

seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah 
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melaksanakan dengan baik. Dengan lamanya seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan sangat banyak pengalaman yang dialaminya 

dalam pekerjaan, sehingga dengan pengalaman tersebut akan membantu 

mereka dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga 

mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi 

pada tanggung jawab pekerjaan. 

Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang 

dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. 

Pengetahuan dan keterampilan yang dimilki seseorang sangat membantu 

dan memudahkannya dalam melaksanakan pekerjaan. 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan alat 

Tergambar disinibahwa orang yang mempunyai penguasaan terhadap 

pekerjaan akan mudah mengetahui pekerjaannya. Sehingga dengan 

demikian dia tahu apa yang harus dikerjakannya, dalam artia setiap 

pekerjaan telah dia kuasai, namun pengetahuan terhadap alat yang 

menjadi penunjang setiap pekerjaan juga tidak kalah pentingnya. 

Penguasaan alat akan memudahkan seseorang untuk melaksanakan 

pekerjaan. Kurang baik mempunyai kemampuan tanpa adanya 

penguasaan alat sebagai penunjang dalam pekerjaan. 
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2. Keperibadian 

Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi 

dan berinteraksi dengan individu lain.Kepribadian paling sering dideskripsikan 

dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Disamping 

itu kepribadian sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, 

seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut “berkepribadian pemalu. 

Kepribadian sebagai suatu organisasi (berbagai aspek psikis dan fisik) yang 

merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Secara umum keperibadian adalah 

tingkah lakau seseorang dalam menyikapai sesuatu hal.Keperibadian juga 

diartikan sebagai suatusystem yang dinamis dan memberikan dasar dari semua 

perilaku (Miftah Thohah, 2008:37).Namun keperibadian dalam penelitian ini 

adalah keperibadian seseorang dalam bekerja disebuah instansi atau lembaga. 

Orang yang mempunyai keperibadian yang baik biasanya akan selalu bertingkah 

laku dengan baik pula. Namun orang yang punya keperibadian yang buruk juga 

akan selalu mempunyai tingkah laku yang buruk pula. 

Keperibadian yang baik biasanya senantiasa berkelakuan yang baik 

terhadap orang lain dan juga terhadap pekerjaan, orang yang berkelakuan baik 

juga senantiasa menjaga etika dalam bergaul dengan orang lain, baik itu etika 

berkata dan berinteraksi dengan orang lain, etika berpakaian akan selalu menjadi 

perhatian baginya. Keperibadian yang buruk akan selalu berkelakuan semaunya 

saja tanpa memperhatikan lingkungan dimana dia berada, sangat jarang orang 

yang seperti ini memperhatikan dengan siapa dia berbicara dan sedang dimana, 

etika orang seperti ini sering tidak diperhatikannya, baik itu etika berpakaian, 
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etika berbicara, etika berinteraksi dengan orang lain dan yang lainnya. Agar 

suasana pekerjaan menjadi lebih baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keperibadian, yaitu sebagaiberikut: 

1. Faktor Keturunan 

Keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu. Tinggi fisik, 

bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi dan 

irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap sebagai genetis, 

entah sepenuhnya atau secara substansial, dipengaruhi oleh siapa orang tua dari 

individu tersebut, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan 

dari individu. Orang tua yang selalu bekerja keras, biasanya juga mempunyai 

keturunan yang pekerja keras.Dan orang tua yang selalu beretika baik, biasanya 

juga mempunyai anak yang beretika baik. 

2. Faktor Lingkungan 

Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan 

karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma 

dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang 

seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam 

membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, budaya membentuk norma, 

sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan 

menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu sehingga ideologi yang 

secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh 

pada kultur yang lain.Misalnya, orang-orang Amerika Utara memiliki semangat 

ketekunan, keberhasilan, kompetisi, kebebasan, dan etika kerja Protestan yang 
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terus tertanam dalam diri mereka melalui buku, sistem sekolah, keluarga, dan 

teman, sehingga orang-orang tersebut cenderung ambisius dan agresif bila 

dibandingkan denganindividu yang dibesarkan dalam budaya yang menekankan 

hidup bersama individu lain, kerja sama, serta memprioritaskan keluarga daripada 

pekerjaan dan karier. 

3. Faktor Pendidikan 

Orang yang biasa berpendidikan keras, maka ia akan selalu bersikap keras 

kepada siapapun. Bila seseorang selalu diajarkan untuk beretika dengan baik, 

diajarkan akhlak yang baik, maka ia akan selalu beretika baik pula, dimanapun ia 

berada. Faktor pendidikan sangat berpengaruh penting dalam pembentukan 

keperibadian seseorang. 

3. Kemampuan 

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan. Dan dapat juga diartikan sebagai sebuah penilainan 

terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Kemampuan adalah skill yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.Untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan, faktor kemampuan sangat mempengaruhinya, baik itu 

kemampuan dalam berinteraksi, kemampuan menggunakan alat, kemampuan 

menyelesaikan masalah dan kemampuan lainnya.Kemampuan juga boleh 

dikatakan sebagai kecerdasan seseorang dalam bekerja dan berpikir.Individu 

dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan 

yang tepat, pada nilai yang tinggi.Dalam buku (Miftah Thohah 2008:107) 

dijelasakan bahwa kecerdasan seseorang itu berasal dari pembawaan sejak lahir, 
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ada pula yang beranggapan karena faktor pendidikan.Kecerdasan sejak lahir, 

adalah kecerdasan yang dibawa olehseseorang yang merupakan faktor dari 

genetisnya.Selanjutnya kemampuan yang dipengaruhi oleh pendidikan, yaitu skill 

yang dimilki oleh seseorang melalui tahap- tahap pembelajaran. 

Albert Einstein seorang tokoh sains menyebutkan jenis 

kemampuan.Diantaranya adalah kemampuan intelegtual, yaitu kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan 

memecahkan maslah.Kemudian kemampuan fisik, yaitu kemampuan tugas-tugas 

yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik 

serupa.Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang pegawai.Konsep ini jauh lebih luas, karena dapat mencakup sejumlah 

kompetensi.Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk 

kemampuan.Dengan demikian apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi, diharapkan memiliki kemampuan yang tinggi pula. 

2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Salah satu cara untuk mewujudkan suatu tujuan dari organisasi adalah 

kinerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya, sesuai dengan peranan dan kedudukan masing-masing dalam sebuah 

organisasi. Sebuah organisasi atau lembaga dan instansi pemerintahan dan 

melaksanakan pembangunan Sumber Daya Manusia yang memeiliki kinerja yang 

baik dan dapat memberikan stimulasi yang berpengaruh terhadap orang banyak. 

Kinerja pegawai dapat diketahui dari jumlah pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dengan penggunaan waktu yang dipakai serta jabatan yang dipangku 



26 

 

oleh seorang pegawai dari tingkat keahlian, serta tingkat pendidikan. Kinerja 

adalah suatu usaha untuk menigkatkan kemampuan, teknis, teoritis, konseptual, 

dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan dengan tujuan 

untuk menigkatkan keterampilan teknis melaksanakan pekerjaan pegawai 

(Malayu S.P. Hasibuan, 2001 : 69). 

Dalam menciptakan sistem kerja yang baik, dan menjalankan fungsinya 

merupakan suatu tindakan dalam penyempurnaan tata kerja dan sangat 

berpengaruh kepada penigkatan kinerja pegawai. Jadi setiap pekerjaan dapat 

dikatakan efektif adalah ditentukan oleh pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 

dan kemampuan yang dimiliki. Disamping itu juga ditentukan oleh tingkat 

semangat kerja dari pegawai yang bersangkutan didalam melaksanakan pekerjaan 

tersebut.Dalam meningkatkan kinerja pegawai, untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan, dalam melaksanakan tugas semaksimal mungkin, sangat perlu untuk 

memfungsikan pegawai yang ada dengan baik. 

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1995 : 145), produktivitas karyawan, 

mengacu pada pola tingkah laku yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang 

sudah menjadi norma, etik dan kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang dikendalikan. 

3. Adanya ketahanan 

Kemudian Melayu S.P. Hasibuan (2001 : 69), mengembangkan kinerja 

adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan 

moral Pegawai atau karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan 
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dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis melaksanakan pekerjaan 

karyawan. 

Kinerja pegawai dapat diketahui dari jumlah pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dengan penggunaan waktu yang dipakai serta jabatan yang dipangku 

oleh pegawai dari tingkat keahlian, serta latar belakang pendidikan. 

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan 

(1995:95), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dilihat dari 

manusianya yang meliputi : 

a. Kualitas kerja 

b. Kuantitas Kerja 

c. Pendidikan 

d. Kemampuan 

e. Kinerja 

Berhubungan dengan pendapat diatas, bahwa kinerja pegawai dalam 

menjalankan pekerjaan Kantor, tergantung dari kemampuan manusianya dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga kemampuan 

pegawai itu tercermin dari hasil dan tingkat keterampilan yang dimilikinya. 

Dalam penjelasan yang terkandung dalam batasan yang dikemukakan 

diatas, dapat pula dikatakan kinerja pegawai disetiap instansi atau organisasi 

adalah ditetukan oleh tingkat atau kemampuan dalam pelaksana pekerjaan 

tersebut.Jadi setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif adalah ditentukan oleh 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan kemampuan yang 

dimiliki.Disamping itu juga ditentukan oleh tingkat semangat kerja dari pegawai 
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yangbersangkutan di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.Dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 

dalam melaksanakan tugas semaksimal mungkin, sangat perlu untuk 

memfungsikan pegawai yang ada serta memfungsikan yang baik. 

Dalam menciptakan sistem kerja yang baik, dan menjalankan fungsinya 

merupakan suatu tindakan dalam menyempurnakan tata kerja dan berpengaruh 

kepada peningkatan kinerja pegawai. 

M. Manulang (1996 : 108), ada dua aspek memanfaatkan pegawai yakni 

yang memperkerjakan pegawai yang memberi manfaat bagi perusahaan dan tidak 

bermanfaat. Selanjutnya M. Manulang (1996:106), mengemukakan kinerja 

pegawai kerja dapat dilihat melalui a) Kualitas hasil pekerjaan, b) Kuantitas hasil 

pekerjaan, c) Penyesuaian diri, d) Kedisiplinan, e) Pengetahuan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dari uraian berikut. 

2.3.1 Kualitas hasil pekerjaan 

Kualitas pelayanan jasa pada umumnya dikaitkan dengan suatu derajat 

keberhasilan atau suatu yang excelent, merupakan derajat kesempurnaan hasil 

yang melampaui rata-rata.Produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan kualitas 

dan probilitas. Meskipun demikian ada tiga konsep yang perlu dipertimbangkan 

menurut edvardsson yang dikutip oleh Tjiptono Fandy (2001:53): 

a. Produktivitas menekankan pada pemanfaatan sumberdaya yang 

seringkali diikuti dengan pengurangan biaya dan rasionalisasi modal. 

Fokus utamanya adalah pada produksi. 

b. Kualitas lebih menekankan pada aspek kepuasan konsumen dan 
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pendapatan. Fokus utamanya adalah customer utility 

c. Profitabilitas merupakan hasil dari hubungan antara penghasilan 

(income), biaya dan modal yang digunakan. 

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas merupakan hasil 

penilaian pelanggan berdasarkan apa yang dialaminya setelah ia memakai produk 

atau jasa, yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan bersifat subjektif. 

Dalam menilai kualitas suatu produk secara umum memiliki kesamaan 

dengan penilaian kualitas jasa, tetapi untuk memperjelas dan lebih memahami 

mengenai penilaian kualitas jasa maka yang akan diulas disini hanya mengenal 

kualitas jasa. Berikut ini 10 faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

menentukan kualitas menurut Parasuraman (dalam Fandy Tjiptono, 2008:108) 

adalah: 

a. Reliabilitas, yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal 

ini berarti perusahaan mampu menyampaikan layanannya secara benar 

sejak awal, memberikan layanan sesuai jadwal yang disepakati, 

menyimpan data secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat 

b. Responsivitas, yaitu kemauan atau kesiapan karyawan untuk memberi 

jasa dengan segera. Beberapa contoh diantaranya ketepatan waktu 

pelayanan, pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi 

kembali pelanggan dan penyampaian layanan secara cepat. 

c. Kompentesi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan keterampilan karyawan 
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kontak, pengetahuan dan keterampilan personil dukungan operasional, 

dan kapabilitas riset organisasi. 

d. Akses, kemudahan untuk dihubungi atau ditemui dan kemudahan kontak. 

Hal ini berarti lokasi layanan yang mudah dijangkau, waktu mengantri 

atau menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi yang mudah 

dihubungi (contohnya telepon, surat, email,fax, wabsites, dan 

seterusnya), dan jam operasi nyaman. 

e. Kesopanan, yaitu sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para 

karyawan kontak (seperti resepsionist, operator telepon, bellperson, teller 

bank, dan lain-lain) 

f. Komunikasi, yaitu menyampaikan informasi kepada para pelanggan 

dengan bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan saran 

dan keluhan pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan 

mengenai jasa/layanan yang ditawarkan, biaya layanan, trade-off antara 

layanan dan biaya, serta proses penanganan masalah potensial yang 

mungkin timbul. 

g. Kredibilitas, yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi 

karyawan kontak, dan interaksi dengan pelanggan. 

h. Keamanan, yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

Termasuk di dalamnya adalah keamanan fisik, keamanan financial, 

privasi dan kerahasiaan. 

i. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami 
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pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian 

individual, dan mengenal pelanggan reguler. 

j. Tangible, meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan 

bahan-bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, kop surat, dan 

lain-lain). 

2.3.2 Kuantitas hasil Pekerjaan 

Menurut Agus Tulus Muhammad, dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2003:355), mengatakan kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

atau dicapai. pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses 

atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 

Anwar Prabu Mangkunegara (2005:18-19), mengatakan aspek kuantitatif 

antara lain: 

- Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

- Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 

- Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

- Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Kuantitas adalah banyaknya suatu baik benda maupun dalam bentuk sifat 

(Hasan Alwi, 2005:603). Kuantitas kerja diukur dengan indikator: 

- Jumlah pekerjaan yang diselesaikan 

- Kecepatan dalam bekerja 

- Memperhatikan efektivitas hasil kerja 

1. Penyesuaian diri 

Enung Fatimah (2006:193) kemampuan menyesuaikan diri yang sehat 
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terhadap lingkungan merupakan salah satu prasayar yang penting bagi terciptanya 

kesehatan jiwa/mental individu.Banyak individu yang tidak mampu mencapai 

kebahagiaan dalamhidupnya karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan 

diri baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan maupun masyarakat pada 

umumnya. 

Penyesuaian diri (adaptasi) ada awalnya berasal dari pengertian yang 

didasarkan pada ilmu biologi yang dikenal dengan teori evolusi. Penyesuaian diri 

artinya tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai 

tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai 

unsur alamiah lainnya. Dalam isitilah lain penyesuaian diri (adapatasi) disebut 

dengan istilah adjusment. Adjusment adalah suatu proses mencari titik temu 

antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan. Manusia dituntut untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan dan lingkungan alam 

sekitarnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik indikator-indikator penyesuaian 

diri sebagai berikut : 

- Kemampuan bekerja sama 

- Adaptasi lingkungan 

- Orientasi pekerjaan 

- Minat dalam bekerja 

- Kematangan terhadap respon pekerjaan 

2. Kedisiplinan 

Mucdarsyah Sinungan (2003:145) disiplin adalah suatu sikap mental yang 
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tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau 

masyarakat berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan atau 

ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma dan kaedah yang berlaku 

dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah perbuatan atau tingkah laku perorangan ataupun kelompok berupa 

ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. 

I Nyoman Surna (2000:180) mengemukakan bahwa kesadaran dan upaya 

yang berasal dari dalam diri pribadi untuk meningkatkan diri dengan tugas dan 

tanggung jawab yang dapat diamati dalam bentuk : 

- Kemampuan mentaati waktu 

- Gigih dalam melaksanakan tugas 

- Mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu 

- Tidak menunda nunda pekerjaan 

- Mampu menunjukkan prestasi kerja secara maksimal sesuai dengan 

kemampuan 

Mucdarsyah Sinungan (2005:149) menyatakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin kerja adalah: 

- Pendidikan Umum dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

- Pendidikan politik guna membudayakan kehidupan berdasarkan 

konstitusi, Demokrasi Pancasila dan Hukum. Kesadaran hukum 

kunci penting untuk menegakkan disiplin. 

- Pendidikan agama yang menuju kepada pengendalian diri yang 

merupakan hakikat disiplin, nilai agama tidak boleh dipisahkan dari 



34 

 

setiap aktivitas manusia peranan nilai-nilai keagamaan itu juga 

dijadikan bagian penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara, mengamalkan nilai kebenaran agama yang 

diarahkan membina disiplin Nasional itu wajib, sebagai mana 

manusia Indonesia mengamalkan Pancasila. 

Manusia sebagai satu pribadi yang bersifat sosial dan individu sangat 

rentan terhadap lingkungannya.Lingkungan itu dapat berupa lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Pengalaman dari apa yang dilihat, dengar dan 

alami sebagai pengalaman menarik dan menyenangkan atau yang buruk, kerap 

kali mempengaruhi perilaku seseorang. Karena itu, kondisi dan situasi lingkungan 

perlu diperhitungkan atau diwaspadai, karena akan berdampak baik atau buruk 

terhadap perkembangan perilaku seseorang. 

3. Pengetahuan serba guna 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari 

oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, 

hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian 

adalah benar atau berguna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1121) 

Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui. Selanjutnya Umar 

Tirtarahardja (2005:113) mengemukakan bahwa pengetahuan (knowledge) adalah 

segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, 

penalaran (rasio), intuisi, dan waktu. Ditambahkannya bahwa pengetahuan yang 

memenuhi kriteria dari segi antologis (berkaitan dengan objek yang ditelaah oleh 

ilmu), epistemologis (berkaitan dengan segenap proses untuk memperoleh 
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pengetahuan ilmiah) dan aksiologis (berkaitan dengan manfaat atau kegunaan 

ilmu pengetahuan ilmiah) secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut ilmu 

ataupun ilmu pengetahuan (Science); kata sifatnya adalah ilmiah atau keilmuwan, 

sedangkan ahlinya disebut ilmuwan. 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah (1995:96) pengetahuan merupakan 

kumpulan item-item informasi yang ada dalam pikiran manusia. Informasi itu 

masuk dan tersimpan di dalam long term memory atau permanent memory yakni 

memori jangka panjang dan jangka pendek. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengetahuan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sedikit banyaknya informasi atau 

kumpulan-kumpulan informasi yang masuk kedalam otak manusia mengenai 

suatu hal, yang diawali oleh proses penginderaan. 

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui 

dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika 

seeorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian 

tertentu yang belum pernah dilhat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya seseorang 

mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan 

tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. 

Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman 

inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan 

aposteriori.Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan atau 

observasi yang dilakukan secara empiri dan rasional.Pengetahuan empiris tersebut 

juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat 
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melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek 

empiris tersebut.Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman 

pribadi manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya seseorang yang sering dipilih 

untuk memimpin organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan pengetahuan 

tentang menajemen organisasi. 

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : 

Pendidikan” Adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu 

mencerdaskan manusia. 

1. Media 

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang 

sangat luas. Jadi contoh dari media masa ini adalah televise, Radio, dan Majalah. 

2. Keterpaparan informasi 

Pengertian informasi menurut Oxfoord English Dictionary adalah “That Of 

Which One Is Apprised Or Told : Intelligence, News”. Kamus lain menyatakan 

bahwa informasi adalah suatu yang dapat diketahui.namun ada pula yang 

menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan.selain itu istilah informasi 

juga memiliki arti yang lain sebagai mana diartikan oleh RUU teknologi informasi 

yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan 

informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, 

teks, image, suara, kode, program komputer, data bases. Adanya perbedaan 
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defenisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan 

(Intangible), sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang 

diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan 

melalui komunikasi 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik indikator-indikator sebagai 

berikut: 

- Pendidikan 

- Media 

- Transparansi informasi 

- Pelatihan 

- Sosialisasi 

2.4 Kinerja Menurut Pandangan Islam  

Islam mengajarkan bahwa kerja sesungguhnya bentuk implementasi dari 

penciptanya dibumi,  sebagai khalifa fil ardhi, manusia dalam wujud fisiknya 

diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta dan sebagai ibadah 

juga sebagaimana kinerja dalam islam tersebut bukanlah ajang untuk mencari 

nafkah dan kedudukan saja, namun dimana kinerja tersebut menjadi tolak ukur 

bagi pegaawai sebagai mencari nafkah dan mendapatkan ridho ddari Allah SWT, 

sebagai ibadah juga serta memberikan pelayanan kepada banyak ummat yaitu 

masyarakat. 

Allah SWT menyebutkan bahwa segala yang dikerjakan oleh hamba-Nya 

tentu akan mendapat balasannya. Manusia yang melakukan pekerjaan dilarang 

untuk melakukan tindakan curang, karena Allah SWT maha melihat dan maha 
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mengetahui segalanya. 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut : 

 َوأَقِيُموا الَصََلةَ َوآتُوا الَزَكاةَ َوَما تُقَدِّمُ وا ِِلَْوفُِسُكْم ِمْه َخْيٍر تَِجُدويُ ِعْىَد ّللَاِ 

  بَِصيٌرإَِن ّللَاَ  تَْعَملُونَ         

Artinya : “dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa 

saja yang kamu usahakan bagi ddirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya 

pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” 

(Q.S. Al-Baqarah : 110) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang kita lakukan pada 

dasarnya diperhatikan oleh Allah SWT, oleh karena itu, seharusnya kita lebih 

serius lagi dalam bekerja serta kita harus menjunjung tinggi keseriusan dan 

memiliki motivasi untuk bekerja dengan baik dengan memberikan manfaat dari 

pekerjaan, kita jangan pernah melakukan tindakan curang atau ridak disiplin 

dalam bekerja karena Allah maha mengetahui dan maha melihat segala perbuatan 

hamba-Nya. 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Pembuatan sebuah karya ilmiah atau penelitian terdahulu yaitu bertujuan 

untuk membedakan dari beberapa judul penelitian yang sama. Sehingga dari 

penelitian terdahulu ini penulis dapat membedakan dan membuat penekan 

terhadap penulisan karya ilmiah yang penulisannya lakukan sehingga walaupun 

ada sedikit persamaan dalam judul tapi dalam pemaknaannya dan faktor 

permasalahannya pasti berbeda, 
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Berdasarkan survey yang penulis lakukan penulis menemukan judul yang 

hampir sama permasalahan yang mendekati penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Skripsi dengan judul Analisis Kinerja pegawai pada kantor Camat 

Tambang Kabupaten Kampar oleh Muhammad Sholihan tahun 2012, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 

pegawai kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriftif kualitatif Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kinerja 

pegawai kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar masih bisa 

dikatakan buruk. Hal ini disebabkan karena masih banyak pegawai 

tidak disiplin, lingkungan kerja kurang nyaman dan kepemimpinan 

kurang tegas. 

2. Skripsi dengan judul Analisis Kinerja Pegawai pada Sekeretariat 

DPRD Kampar oleh Roby Setiawan tahun 2018.  Tujuan penelitian ini 

adalah untuk untuk menganalisis kinerja pegawai secretariat DPRD 

Kabupaten Kampar dan faktor-faktor penghambat kinerja pegawai 

secretariat DPRD Kabupaten Kampar dengan metode penelitian 

deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh 

bahwa kinerja pegawai sekretariat DPRD kabupaten Kampar 

dikategorikan kurang baik. Hal ini terlihat dari SKP dan perilaku kerja 

masih kurang baik. 
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2.6 Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen 

penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan 

kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu 

periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. 

3. tujuan organisasi adalah suatu hal yang sangat diutamakan oleh setiap 

organisasi, dan faktor disiplin kerja yang tinggi sangat diperlukan 

dalam setiap usaha kerjasama antar sesama pegawai untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Kuantitas kerja jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

5. Kualitas kerja adalah mutu baik atau buruknya hasil dari suatu 

pekerjaan yang dilakukan 

6. Pendidikan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional 

mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Pendidikan 

diperoleh melalui proses belajar dan berlatih 

7. Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang pegawai.Konsep ini jauh lebih luas, karena dapat mencakup 
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sejumlah kompetensi.Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor 

pembentuk kemampuan. 

8. Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan 

karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 

9. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi 

dan berinteraksi dengan individu lain. 

10. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

11. Penyesuian diri adalah tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai 

reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia 

hidup, seperti cuaca dan berbagai unsur alamiah lainnya 

12. disiplin adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan 

terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan 

pemerintah atau etika, norma dan kaedah yang berlaku dalam 

masyarakat untuk tujuan tertentu. 

13. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau 

disadari oleh seseorang.Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi 

pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang 

secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna 
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2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupaakan unsur yang memberiakan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut diketahui indikator apa 

saja sebagaai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Referensi Variabel Penelitian Indikator Subindikator 

Peraruran 

Pemerintah 

Nomor 53 

Tahun 2010 

Tentang 

Disiplin 

Kerja 

Pegawai 

Kinerja Pegawai 

Kantor Camat 

Kampar 

Kabupaten Kampar 

1. Sasaran Kerja 

Pegawai 

 

 

 

 

2. Perilaku Kerja 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Pendidikan 

4. Kemampuan 

5. Kinerja 

 

1. Orientasi 

    Pelayanan 

2. Integritas 

3. Disiplin 

4. Kerjasama 

5. Komitmen 

6.Kepemimpinan 

       Sumber: PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dakam penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

       

 

Kinerja Pegawai Kantor Camat KamparKab. Kampar 

PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai 

Sasaran Kerja Pegawai Perilaku Kerja 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Pendidikan 

4. Kemampuan 

5. Kinerja   

1. Orientasi Pelayanan 

2. Integritas 

3. Disiplin 

4. Kerjasama 

5. Komitmen 

6. Kepemimpinan 
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BAB III 

METODE PENILITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut sugioyono (2002: 11) penelitian deskriftif merupakan suatu 

metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran 

atau deskriftif tentang suatu keadaan secara objektif. penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriftif kualitatif. Karena penelitian ini menjelaskan tentang 

fenomena dan fakta-fakta sosial yang terjadi secara objektif dilapangan suatu 

penilaian yang mencoba mendeskrifsikan secara jelas Kinerja Pegawai Kantor 

Camat Kampar Kabupaten Kampar. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penilitian dilakukan pada kantor camat kampar kabupaten kampar yang 

beralamat pada Air Tiris Jln. Bangkinang- Pekanbaru penelitian ini dilaksanakan. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data  

Pelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif. Data kualitatif 

merupakan data data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar 

(sugioyono, 2003:15) adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

oleh orang yang melakukan penelitian yang bersangkutan yang memerlukan( 
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Hasan, 2004:15). Adapun data yang termasuk kedalam primer dalam penelitian ini 

yaitu seperti: hasil observasi yang dilakukan penulis, wawancara dan sejumlah 

dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja pegawai yang meliputi kualitas, 

kuantitas, waktu, orientasi pelayanan, pengalaman, komitmen, disiplin, kerjasama, 

dan kepemimpinan. 

2. Data sekunder  

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu (hasan, 

2004: 15) Adapun yang termasuk kedalam data sekunder dalam penelitian ini yaitu 

seperti: data pendidikan, data struktur organisasi, program kerja, dan tugas pokok 

dan fungsi pegawai dan sebagainnya. 

3.4 Subjek penelitian  

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian. Dalam menetapkan subjek penelitian, peneliti 

menggunakan pertimbangan tertentu, dimana peneliti akan melakukan wawancara 

kepada orang-orang yang mengetahui tentang informasi yang berkenan deengan 

permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
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Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

 

Sumber: Data Kantor Camat Kampar 2020 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang berasal dari 

tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Observasi merupakan Penelitian yang dilakukan dengan cara 

menggunakan pengamatan lansung dengan objek penelitian guna 

mendapatkan informasi yang adda hubungannya dengan penelitian 

(sugioyono, 2003:167) sedangkan menurut garabiyah dalam Emzir 

(2010 : 38) adapun observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejalan 

kejadian atau suatu yang dimaksud menafsirkan, mengungkapkan 

faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah pengaturnya. 

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahuui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya relative kecil 

NO. JABATAN JUMLAH ORANG 

1 Camat 1 

2 Sekretaris 1 

5 Staf 4 

6 Kasubag 1 

7 Plh Kasi 1 

8 Masyarakat 5 

9 Lurah/Kades 4 

JUMLAH 17 
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(sugioyono, 2003: 157). Sesdangkan menurut Garabiyah dalam Emzir 

(2010 : 50) wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu 

meminta informasi atauvungkapkan kepada orang yang akan teliti 

berputar disekitar pendapat dan keyakinan. 

3. Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu, bahan dan 

dokumen tertulis lainnya dari momerandum organisasi, atau catatan-

catatan, surat-surat, foto, dan memoreabilia dan tanggapan tertulis untuk 

survey terbbuka (emzir, 2010: 66) dokumentassi didalam penelitian ini 

berupa prosedur peraturan-peraturan dan laporan hasil pekerjaan berupa 

foto dan dokumen elektronik (rekaman). 

3.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Lexy J. Moleong dalam Hasan (2004 : 29) analisis data 

merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat dittemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisa, 

peneliti akan mendeskrifsikan atau menggambarkan secara utuh objektif mengenai 

analisa kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kampar bagian Kesejahteraan Rakyat. 

Teknik analisa data yang peneliri gunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik kualitatif. Menurut Iqbal Hasan (2004 : 30) teknik analia kualitatif 

merupakan analisa yang tidak menggunakan model matematika, model statistic 

dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisa data yang dilakukan 

terbatas pada teknik pengelolaan datanya, seperti pada pengecekan data dan 
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tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca table, grafik, atau angka yang tersedia 

kemudian melakukan urian dan penafsiran. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis dan menyusun aargumentasi dengan cara mendeskripsikan, yaitu 

peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang kinerja pegawai kantor Camat 

Kampar Kabupaten Kampar serta menginterpertasikan data dan fakta yang penulis 

temukan di lapangan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1  Sejarah Kecamatan Kampar 

Asal muasal nama Kampar sampai saat sekarang belum ada kesepakatan 

Universal, namun yang perlu dipahami adalah “sejarah” dan harus dikedepankan. 

Seperti pada zaman penjajahan Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang. 

Kecamatan Kampar secara teknis dimuat dalam UU nomor 12 tahun 1956 

tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam wilayah Propinsi 

Sumatra Tengah dimana dinyatakan salah satu kabupaten Kampar tercantum disitu 

Kecamatan Kampar. 

Pada tahun 1982 Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi dua kecamatan 

yaitu Kecamatan Tambang dan dipenitifkan tahun 1984. Perkembangan 

selanjutnya keluar peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003, 

kembali terjadi pemekaran daerah tahun 2011 yaitu Kecamatan Kampar Utara, 

Kampar timur dan Rumbio Jaya. 

4.2  Letak Geografis 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah daerah administrasi 

Pemerintah dengan ibu kota Kecamatan dengan luas Wilayah 10.941Km
2
 dengan 

jumlah penduduk 49.064 jiwa yang terdiri dari 18 Desa untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kampar 

 

No                 Nama Desa/Kelurahan 

1 Kelurahan Air Tiris 

2 Desa Batu Belah 

3 Desa Tanjung Berulak 

4 Desa Ranah 

5 Desa Penyasawan 

6 Desa Rumbio 

7 Desa Padang Mutung 

8 Desa Pulau Jambu 

9 Desa Tanjung Rambutan 

10 Desa Simpang Kubu 

11 Desa Naumbai 

12 Desa Limau Manis 

13 Desa Ranah Singkuang 

14 Desa Ranah Baru 

15 Desa Bukit Ranah 

16 Desa Pulau Sarak 

17 Pulau Tinggi 

18 Desa Koto Tibun 

           Sumber data: Kantor Camat Kampar Tahun 2020 

Batas wilayah Kecamatan Kampar dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara (Sungai 

Kampar) 

2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri, Gunung 

Sahilan, Kuok dan Salo 

3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bangkinang 

4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Timur 

Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau memiliki 

daerah yang datar dan berbukit tempat terendah berada di wilayah yang terletak di 
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pinggiran sungai Kampar dan daerah tertnggi berada di Desa Ranah Singkuang, 

dan sebahagian Desa Padang Mutung. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat di lihat gambaran umum keadaan 

geografis lokasi yang akan di jadikan tempat penelitian yaitu di kecamatan 

Kampar. Dilokasi ini akan meneliti tentang Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor 

Camat Kampar Kabupaten Kampar. Di dalam penulisan memfokuskan pada 

lingkungan aparatur pegawai kantor Camat Kampar dan masyarakat Kecamatan 

Kampar. (Kantor  Camat, 2019) 

4.3 Penduduk dan Mata Pencaharian 

Penduduk merupakan salaah satu faktor penggerak pembangunan. 

Masayarakat merupakan pengelolah sumber daya alam dan penggerak tujuan 

pembanagunan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan pembangunan 

kehidupan yang lebih baik di segala Bidang. Jumlah penduduk Kecamatan Kampar 

Terdiri dari 24659 laki-laki 14.028 perempuan jumlah seluruh 23596 untuk lebih 

jelas. 

Mata pencaharian masyarakat Kampar sebagian besar petani, pedagang, 

pegawai, TNI, Swasta, untuk lebih jelas lihat tabel. 

Tabel 4.2  

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kampar 

 

No Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 

1 PERTANIAN 2005 

2 PEDAGANG 1143 

3 PNS 256 

4 TNI/ POLRI 19 

5 WIRASWASTA 547 

6 BURU 840 
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7 SUPIR, JAJA LAIN-LAIN 210 

8 PEMULUNG 5 

 (Sumber data BPS Kecamatan Kampar 2020) 

4.4 Agama Dan Kepercayaan 

Berdasarkan jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada table  di 

bawah ini 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

 

No Agama Jumlah 

1 Islam 49.044 

2 Kristen Katolik - 

3 Kristen Prosestan 20 

4 Budha - 

5 Hindu - 

6 Khong Hucu - 

Total 49.064 

Sumber data: Kantor Kecamatan Kampar 2020 

Tabel 4.4 

Tempat Ibadah Masyarakat Kecamatan Kampar 

 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid 36 

2 Mushala/ Surau 44 

3 Pura - 

4 Gereja - 

5 Kuil - 

Total 80 

(Sumber data kantor Camat 2020) 

 

Berdasarkan  tabel   diatas  agama  dan   kepercayaan  yang dianut 

beagama islam yang non beragam Islam adalah masyarakat pendatang. 
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4.5 Sarana Pendidikan 

  Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. 

Pendidikan  yang  berkualitas yang tinggi dapat mencapai lebih cepat 

perkembangan.Untuk mencapai sistem pendidikan teknologi yang lebih baik 

cerdas dapat di picuh dari masyarakat yang rajin dan tekun, berusaha dan bekerja 

untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, maka lebih cepat pula kemajuan 

dalam segala aspek kehidupan yang lebih maju di dalam masyarakat. 

Tabel 4.5 

Jumlah Gedung Pendidikan di Kecamatan Kampar 

 

No Tingkat Sekolah Jumlah Sarana 

1 TK 17 

2 SD 33 

3 MIN/MIS 4 

4 SMP N 5 

5 MTN/MTS 5 

6 SMK/SMA 4 

                          TOTAL 68 

 (DINAS PENDIDIKAN Tahun 2020) 

4.6 Sistem Adat Istiadat dan Kebudayaan 

Adat istiadat merupakan aturan yang dibuat oleh pemuka adat secara 

musyawarah, dan dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat dan memegang peran 

penting di dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun dari generasi yang 

harus dilaksanakan dari masing-masing kepala suku kepada anak kemanakannya. 

Berdasarkan data di lapangan adat istiadat Kecamatan Kampar adalah: 

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

Riau. Perkawinan adalah suatu upacara sakral yang bukan hanya di pandang 
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sebagai sebuah pesta pengikat antara laki-laki dan perempuan, juga bentuk kerja 

sama dan rasa kekeliargaan yang tinggi di laksanakan secara gotong royong yang 

dilakukan ibarat pepatah BERAT SMA DI PIKUL RINGAN SAMA DI JINJING, 

untuk terlaksananya adat perkawinan. 

Dalam proses pelaksanaan terdapat ketentuan-ketentuan adat yang telah di 

sepakati untuk nikah kawin dimulai dari pesuruh atau batanyo (merisik) dari pihak 

keluarga baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang sudah ditunjuk 

orangnya kalau batanyo ditarimo dilanjutkan dengan meminang setelah meminang 

dilanjutkan dengan mufakat, arak, bako, menikah, berarak laki-laki terakhir baru 

dilanjutkan dengan tradisi manjolang mintuo setelah adat perkawinan. Yang masih 

termasuk adat perkawinan. 

Adat ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kampar seminggu 

manjolang datang bulan ramadhan dan sesudah hari raya idul fitri. Ziara ini 

dilakukan kekuburan keluarga terdekat untuk memanjatkan do’a kepada keluarga 

yang telah wafat. Degan rombongan keluaraga terdekat membawa air mawar 

bunga rampai serta membacakan ayat-ayat alquran atau surat yasin. 

Tradisi ini dilakukan sehari sebelum bulan ramadhan datang dengan 

kegiatan rutin acara sebelum balimau mengadakan tradisi pacu sampan yang 

dihiasi bimban, bimban (bangunan yang dibuat diatas sampan). Dengan berbagai 

bentuk bangunaan seperti masjid, rumah adat, kapal dan bentuk modelnya 

Kegiatan ini dilaksanakan dibawa jembatan sekitar pukul 14:00 WIB 

sampai jam 17:00 WIB kegiatan ini juga diresmikan oleh pejabat seperti camat, 

bupati, gubernur atau yang mewakili. Pada kegiatan ini di iringi dengan bunyi 
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musik calempong dan gong bunyinya bersatuan, biasanya alat musik ini di 

bunyikan di dalam Bimban sesekali diselangi dengan bunyi leloh atau 

meriam.Merupakan pusako datuk kepala suku dibunyikan menyambut bulan suci 

ramadhan, hari raya Idul fitri. (Ensiklopedi Kecamatan Kampar, 2019) 

4.1 Organisasi Kantor Camat kampar 

Kantor Kecamatan Kampar memiliki struktur organisasi kepemimpinan di 

lingkungan aparatur Kecamatan yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini. 

Struktur Organisasi Kantor Camat Kampar 
 

 
                             CAMAT 

A                        AL KAUTSAR, S.STP 

 

 

 

 

KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN 

ZUHARMI 

Staf 

IRAWATI, SE 

TONI EFRI, SH 

HARMALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data Kantor  Camat Kampar, 2020 

 

SEKRETARIS CAMAT 

Drs. ALI SASTRO AMIJOYO 

Plh KASUBAG KEUANGAN 

ZUHARMI 

Staf 

SRI MIDARTI 

Plh KASI 

PEMERINTAHAN 

H. IDRIS 

Staf 

HERI YOSDIAN 

KASI KESEJAHTERAAN 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya tentang Analisis Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar. Terdapat 2 (dua) 

indikator yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan surat masuk dan 

keluar seperti terkadang tidak semua surat diserahkan ke petugas 

pengelola surat untuk diarsipkan, tetapi masih disimpan di masing-

masing bidang yang berkepentingan atau tujuan dari surat tersebut. 

Sehingga petugas hanya mengarsip surat yang didisposisi dan 

diserahkan ke petugas pengelola surat saja. Terkadang petugas lupa 

memberi nomor surat keluar, dan ada juga alamat tujuan yang salah, 

dan terkadang ada pegawai yang 5 meminjam surat dan pada waktu 

pengembalian surat tersebut pegawai yang meminjam surat itu 

mengembalikan surat sendiri tanpa memberi tahu petugas pengelola 

surat dan terjadi kesalahan tempat dalam mengembalikan surat. 

Sehingga pada waktu surat diperlukan kembali surat tersebut susah 

diketemukan.  

2. Dari sekian surat yang masuk setiap hari pada bagian umum yang 

merupakan pintu masuk bagi semua surat yang diterima Kantor 

Kecamatan Kampar kabupaten Kampar hanya dikerjakan oleh seorang 
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karyawan bidang kearsipan dengan latar belakang pendidikan SMA, 

jumlah ini dirasa kurang dengan melihat jumlah surat yang masuk 

setiap harinya. 

3. Dalam pelaksanaan tugas sesuai tupoksi, para pegawai banyak 

tertolong oleh THL dalam mengerjakan pekerjaan mereka, hal ini 

membuat pegawai banyak yang berkeliaran saat jam bekerja seperti 

berada di kantin atau keluar untuk urusan pribadi tentu ini menyangkut 

profesionalitas para pegawai terhadap kewajiban sebagai ASN. 

4. Pihak Kantor Camat Kampar hanya mengeluarkan perizinan khusus 

untuk UMK dan untuk perizinan lainnya baik untuk skala besar pihak 

Kecamatan Kampar hanya memberikan rekomendasi dan tidak 

mengeluarkan izin dan yang mengeluarkan izin adalah pihak 

Kabupaten Kampar. 

5. Faktor penghambat pekerjaan pegawai yaitu permasalahan gaji karena 

rata-rata SK pegawai sudah digadaikan dan kebutuhan pokok sudah 

banyak dan pendpatan diluar gaji pokok pegawai tidak sama ada yang 

hanya bergantung dari gaji saja dan beban hidup juga tidak sama 

belum lagi faktor yang lainnya. kemudian faktor lainnya karena ada 

sebagian pegawai yang malas atau lalai dalam bekerja. 

6. Faktor penghambat kedisiplinan pegawai dalam bekerja karena ada 

urusan yang penting, yang kedua karena faktor pendidikan tetapi itu 

sudah diberikan pemaham oleh pimpinan dan bisa juga berujung 

pemberian sanksi kalau terus-menerus dilakukan. Untuk kedisiplinan 
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jam istirahat kadang-kadang pada umumnya tepat waktu tapi ada juga 

sebagian yang tidak. Kemudian untuk sebagian pegawai memang tidak 

selalu berada diruang kerja karena memang ada pegawai yang turun 

kelapangan ke desa, ke kecamatan atau meninjau lokasi tanah untuk 

pembuatan surat misalnya tetapi di kantor masih tetap banyak pegawai 

yang ada. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti paparkan tentang Analisis Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Camat Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada Camat Kampar memberikan contoh kepada 

masyarakat karena dalam Peraturan Bupati Kampar nomor 71 tahun 

2016 salah satu tugas dan fungsi Camat yaitu Membina dan 

mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Camat 

selaku pemerintahan tertinggi di Kecamatan seyogyanya aktif 

melakukan pembinaan kepada setiap desa yang ada diwilayah 

hukumnya dan selalu aktif dalam mendengarkan keluhan dari setiap 

masyarakat dalam hal perbuatan yang melanggar hukum. 

2. Disarankan kepada Camat Kampar agar dapat memberikan pendidikan 

dan pelatihan kepada pegawai yang kinerjanya masih rendah, 

menegakkan sanksi bagi pegawai yang melanggar peraturan, 

mengadakan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai. 
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3. Disarankan dalam pengurusan surat perizinnan di Kantor Camat 

Kampar sebaiknya  tidak memakan waktu yang lama karena 

masyarakat sangat membutuhkan untuk membuka usaha mereka. 

4. Disarankan kepada para pegawai yang bekerja pada Kantor Camat 

Kampar agar lebih meningkatkan kualitas kerjanya dengan lebih 

menekankan pada Ketetapan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan.  

5. Disarankan kepada para pegawai yang bekerja pada Kantor Camat 

Kampar dalam penerima output perlu diperhatikan juga bukan hanya 

output rutin, juga seberapa cepat bisa menyelesaikan kerja "Extra". 
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