
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata

dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Kumorotomo,

efektivitas merupakan suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan

tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya suatu

pekerjaan itu dilakukan.

Sedangkan menurut Chung dan Maginson ( dalam bukunya E. Muyasa )

efektivitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas

dengan sasaran yang di tuju bagaimana organisasi berjalan mendapat manfaat dari

sumberdaya dalam mewujudkan tujuan operasional.

2.2. Pengertian Pengawasan (Controling)

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka

mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya

adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi

pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling) menurut. Keempat

fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara

berkesinambungan, sehingga  dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan

merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah

ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.



Menurut Sondang P Siangian, pengawasan merupakan proses pengamatan

dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dari pengamatan tersebut akan menjadi kunci keberhasilan suatu

pekerjaan proyek.

Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, pengawasan adalah

tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-

batas yang diizinkan yang diukir dari harapan-harapan.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip

pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta

wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat

pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi

petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian

instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar

dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan

kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada

bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.



Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan

penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan

dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan

kerja tersebut.

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat

kecocokan dan ketidak cocokan dan menemukan penyebab ketidak cocokan yang

muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang

bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan

merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana

mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan

penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik,

pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi

warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem

pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun

pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan

masyarakat (social control).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya

penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan

adalah:

a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;

b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;



c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Langkah-langkah pengawasan

1. Menurut Kartini Kartono

a. Menentukan standar pelaksanaan

b. Menentukan pengukuran pelaksanaan

c. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar dan mengawasi

penyimpangan

d. Pengambilan korektif

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan

dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau

pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin

oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk

setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan

Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di

Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga

tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan

tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan



intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud

harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi

demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai

secara obyektif aktivitas pemerintah.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat

mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan

pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan

keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi

lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat

berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat

dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang

kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan

terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini

lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah

ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan

dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan



pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan

pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan

pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan

terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan

hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan

kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah

“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi,

yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

3. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan

kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan

untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran

negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya

pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan

kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

2.3. Pengertian Perencanaan (Planing)

Secara bahasa, pengertian antara perencanaan dengan pembangunan

mempunyai arti yang berbeda, namun diantara keduanya menjadi suatu ikatan ketika

dijalankan sebuah program yang telah dirancang sebagai program pembangunan.



Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan

pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari kondisi kurang baik menjadi

lebih baik atau dari yang belum ada menjadi ada. Dengan demikian perencanaan

pembangunan merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan

pembangunan secara sistematis, dimana pilihan-pilihan tersebut dilakukan secara

prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat baik secara efisien maupun secara efektif.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam menjalankan

setiap program yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi ataupun instansi

pemerintah, sehingga pentingnya perencanaan tidak bisa diabaikan oleh instansi

manapun. Menurut salah satu dosen UIN SUSKA Riau Alm Nopri Ahadi SE, MM

dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen, perencanaan diartikan sebagai

penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut George R. Terry, didalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip

manjamen mendefinisikan perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan

fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi

dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai

hasil yang diinginkan.

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh G.R. Terry diatas, beliau

menyatakan bahwa ketika seorang planer merencanakan suatu program pembangunan



maka sebelum menjalankan program pembangunan atau kegiatan, terlebih dahulu

seorang planer harus membikin asumsi-asumsi untuk meramalkan segala

kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, sehingga adanya gambaran

realisasi suatu program pembangunan yang mantap.

Menurut Sondang P Siagian, rencana (planning) merupakan keseluruhan

proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan

di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan rencana

adalah sejumlah keputusan keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk

mencapai tujuan tujuan yang diinginkan itu.Jadi, setiap rencana mengandung dua

unsur, yaitu tujuan dan pedoman.

Setiap rencana yang muncul dari keinginan-keinginan seorang planer

hendaknya mengandung dua unsur yang telah dikemukakan oleh Malayu Hasibuan

tersebut, yaitu tujuan dan pedoman. Semua perencanaan pembangunan tidak pernah

luput dari tujuan, karna rencana tanpa tujuan  sama artinya dengan omong kosong

belaka, serta pedoman yang jelas baik itu dari media maupun pedoman dari mana

saja.

Dikemukakan oleh Erly Suandy sebagai berikut :“Secara umum perencanaan

merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian

menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik



(tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk

mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan

suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu secara menyeluruh. Definisi perencanaan

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek

yakni :

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.

2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas

dasar alternatif yang dipilih.

3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas

dasar alternative yang dipilih.

2.4. Pengertian Pelaksanaan (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating)

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan

pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses

manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan

yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Dalam hal ini, G.R. Terry mengemukakan bahwa pelaksanaan (actuating)

merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga

mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran



anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karna para anggota itu juga ingn mencapai

sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian diatas, pelaksanaan tidak lain merupakan

upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai

pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan

secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting

untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan

termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

1. Merasa yakin akan mampu mengerjakan,

2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya,

3. Tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting,

atau mendesak,

4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan , dan

5. Hubugan antar teman dalam organisasi tersebut harmois.

2.5. Pengertian Evaluasi (Evaluation)

Menurut Djaali Evaluasi merupakan  proses menilai sesuatu berdasarkan

kriteria atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yang selanjutnya diikuti dengan

pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek,

kriterianya adalah tujuan dari pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau

tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa dan langkah-

langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya.



Langkah-langkah pokok untuk melakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan evaluasi, seperti untuk menghimpun data atau informasi

tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan

kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program,

2. Sasaran atau aspek-aspek yang akan dievaluasi,

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program,

4. Pendekatan metode, teknik dan instrumen evaluasi,

5. Waktu dan jadwal kegiatan evaluasi, dan

6. Biaya evaluasi.

Rancangan ini didiskusikan dengan pengelola dan penyelenggara program

untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaannya. Hasil penyempurnaan ini dapat

disebut program evaluasi. Selanjutnya melaksanakan kegiatan evaluasi dengan

menggunakan pendekatan metode, teknik dan isntumen yang telah ditetapkan dalam

langkah pertama. Terakhir menyusun dan menyerahkan laporan evaluasi kepada

pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau

pengembangan program.

2.6. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang kurang

baik menjadi lebih baik, atau mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada.

Menurut Sufian Hamin pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar,

terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi



yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik yang meliputi ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan masyarakat.

Setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang telah dikemukakan oleh

sufian hamin tersebut sendaknya dilakukan perkembangan yang lebih baik, yang

tentunya proses yang dijalani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, butuh

perjuangan besar dan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan pembangunan

tersebut.

Menurut syaukani, pembangunan merupakan upaya perbaikan secara

terencana dari satu situasi kesituasi lain yang dianggap  lebih baik. Situasi yang lebih

baik tentunya situasi yang mempunyai  nilai keuntungan dan mempunyai nilai positif

dikalangan masyarakat lingkungan.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pembangunan merupakan suatu

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju moderenitas dalam

rangka pembinaan bangsa (national building)

Ada sembilan langkah-langkah administrasi pembangunan menurut Sondang

P Siagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan Motivasi

2. Perumusan dan Pengambilan Keputusan Politik

3. Peletakan Dasar Hukum



4. Perumusan Rencana Pembangunan Nasional

5. Penentuan dan Perumusan Program Kerja

6. Penentuan Berbagai Proyek Pembangunan

7. Implementasi Rencana dan Program Kerja

8. Pentingnya Sistem Penilaian

9. Pentingnya Mekanisme Umpan Balik

Pengertian pembangunan mempunyai dua sisi pemahaman, pertaman jika

suatu pembangunandi lihat sebagai suatu perubahan di luar kesengajaan dan tidak

mempunyai arah tujuan, maka dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang

mungkin akan merugikan atau sebaliknya akan menciptakan kondisi yang lebih baik

bagi masyarakat itu sendiri, kedua jika perkembangan itu memang menjadi suatu

tujuan, maka suatu tindakan diarahkan pada perubahan-perubahan ataupun usaha

untuk memelihara suatu kondisi tertentu dari masyarakat.

2.7. Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Dalam islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri

tentangkeyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehinggga takut untuk

melakukan kecurangan. Juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang yangjuga

mengawasi kinerja kita. Seorang pemimpin harus mampu menawasi semua kinerja

yang telah direncanakan. Utuk mendukung jalannnya pengawasan dengan baik, maka

setiap elemen yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi manapun memiliki



ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, kesadaran anggota untuk mengontrol

sesamanya, dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Dengan

demikian pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak

lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam

terbagi menjadi dua hal, yaitu:

Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan

keimanannya kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu

mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati, sebagaimana

dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 sebagai berikut:

َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۖ َما یَُكوُن ِمْن نَْجَوٰى ثََالثٍَة إِالَّ ھُوَ  َ یَْعلَُم َما فِي السَّ أَلَْم تََر أَنَّ هللاَّ
لَِك َوَال أَْكثََر إِالَّ ھَُو َمَعھُْم أَْیَن َما َرابُِعھُْم َوَال َخْمَسٍة إِالَّ ھَُو َساِدُسھُْم َوَال أَْدنَىٰ  ِمْن َذٰ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ  َكانُواۖ  ثُمَّ یُنَبِّئُھُْم بَِما َعِملُوا یَْوَم اْلقِیَاَمِة ۚ إِنَّ هللاَّ

Artinya : ”Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa

yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga

orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara)

lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan

antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia

berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan

memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-

Mujadalah : 7).



Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah,

dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka aka nada rasa takut untuk

melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu

melihat apa yang kita perbuat.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif juka system pengawasan

tersebut dulakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas

mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas

yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan

tugas dan lain-lain sebagainya.

2.8. Definisi Konsep

Guna untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep

yang akan di teliti,maka definisi konsep yang berhubungan dengan penelitian ini

adalah:

1. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi-

asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan

yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian

rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran

perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karna para

anggota itu juga ingn mencapai sasaran-sasaran tersebut.



3. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Evaluasi adalah  proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang

ditetapkan sebelumnya, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan

atas obyek yang dievaluasi.

5. Pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan yang kurang baik

menjadi lebih baik, atau mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada.

2.9. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman dari beberapa

konsep, maka dapat dijelaskan konsep operasional sebagai berikut:

Langkah-langkah pengawasan

1. Menurut Kartini Kartono

a. Menentukan standar pelaksanaan

b. Menentukan pengukuran pelaksanaan

c. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar dan mengawasi

penyimpangan

d. Pengambilan korektif



Tabel 2.1 Tentang Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator

Efektivitas

pengawasan

pembangunan

(kartini kartono

2002)

1. Penetapan

Standar

Pelaksanaan

2. Penentuan

Pengukuran

Pelaksanaan

Kegiatan

1. Mengawasi, memberi pengarahan, dan

bimbingan kepada pelaksana dalam

pelaksanaan pembangunan.

2. Mengawasi pegawai dalam proses

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

3. Mengawasi, memberi pengarahan, atau

bimbingan kepada pegawai.

4. Selalu melakukan pengawasan kelokasi

pembangunan.

5. Menerapkan standar  pelaksanaan

pengawasan dengan baik dalam melakukan

pengawasan.

1. Memberikan evaluasi atas ketidak aktifan

proses pelaksanaan pembangunan.

2. Pencapaian target yang telah ditetapkan.

3. Mengawasi, memberi pengarahan dan

bimbingan kepada pegawai tentang tentang



3. Membanding

kan Hasil

Pengukuran

Dengan

Standar

4. Pengambilan

Korektif

pelaksanaan pembangunan.

4. Melakukan pengawasan berdasarkan

standar pengawasan yaitu minimal dua kali

dalam satu bulan masing-masing

pembangunan.

5. Melakukan pengukuran kegiatan

pengawasan berdasarkan standar pusat.

1. Melakukan kegiatan pengawasan dengan

standar yang telah ditetapkan.

2. Skala pengukuran yang telah ditetapkan

sebagai patokan dalam melakukan

pengawasan.

3. Menggunakan skala pengukuran dalam

melakukan pengawasan.

4. Melakukan pengawasan langsung dan

sekaligus membuat laporan hasil

pengukuran.

5. Melakukan pengawasan secara optimal

1. Mengadakan  evaluasi kepada para

pegawai dikantor Dinas Pekerjaan Umum.

2. Sanksi terhadap pegawai yang lalai dan



ceroboh terhadap tugas dan tanggung

jawabnya.

3. Menegur pegawai yang tidak serius dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Memberikan koreksi langsung kepada

pegawai dalam menjalankan pembagunan.

5. Pengambilan korektif secara secara

objektif.

2.10 Teknik Pengukuran

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka

penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator

penelitian yang menggunakan skala likert. skala likert digunakan untuk mengukur

sikap dan pendapat persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut

variabel penelitian. Adapun variabel penelitian adalah tentang Efektivitas

Pengawasan Pembangunan Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan skala likert, maka variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk



menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan

(Sugiyono, 2007: 107).

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, atau dari baik sampai kurang baik,

yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan penelitian ini, maka jawaban reponden

dari kuisioner diberi skor:

No Kategori Skor

1 Sangat Efektif 5

2 Efektif 4

3 Cukup Efektif 3

4 Kurang Efektif 2

5 Tidak Efektif 1


