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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh koordinasi pimpinan yang kurang baik terhadap kinerja pegawai di

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik yang digunakan dalam

pengumpulan data adalah dengan pengamatan langsung/ observation, dan penyebaran

angket kepada seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dengan

jumlah populasi sebanyak 36 orang responden. Teknik analisis data dalam penelitian

ini menggunakan teknik kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh antara

variabel bebas (X) yaitu Pengaruh Koordinasi Pimpinan dan variabel (Y) yaitu

Kinerja Pegawai.

Identitas responden disajikan pada tabel-tabel berikut menurut jenis kelamin,

umur responden dan pendidikan responden. Jawaban responden berdasarkan angket

yang disebarkan kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, maka

diperoleh data pada tabel-tabel sebagai berikut:

5.1.1 Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan

jenis kelamin yang mana sebagai sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

V.1 berikut ini:
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Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Laki-laki 17 56.67

2 Perempuan 13 43.33

Jumlah 30 100 %

Sumber data: Inspektorat Kuansing, 2013

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran mengenai jumlah responden

berdasarkan jenis kelamin di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, yang lebih

banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki yakni berjumlah 17

orang dengan persentase (56.67%), selebihnya responden yang memiliki jenis

kelamin perempuan yakni berjumlah 13 orang dengan persentase (43.33%).

5.1.2. Usia Responden

Para responden diatas memiliki tingkatan umur yang berbeda berikut ini

adalah jawaban responden terhadap tingkatan umur, untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 25-30 tahun 3 10

2 31-40 tahun 17 56.67

3 41-55 tahun 10 33.33

Jumlah 30 100 %

Sumber data : Inspektorat Kuansing, 2013
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Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran mengenai jumlah responden

berdasarkan umur di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, responden yang paling

banyak memiliki umur 31-40 tahun yakni berjumlah 17 orang dengan persentase

(56.67%), responden yang memiliki umur 41-55 tahun yakni berjumlah 10 orang

dengan persentase (33.33%), dan responden yang memiliki umur 25-30 tahun yakni

berjumlah 3 orang dengan persentase (10%).

5.1.3. Pendidikan Responden

Komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan

pendidikan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3

berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 SLTP 1 3.33

2 SLTA 5 16.67

3 S1 22 73.33

4 S2 2 6.67

Jumlah 30 100 %

Sumber data : Inspektorat Kuansing, 2013

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran mengenai jumlah responden

berdasarkan tingkat pendidikan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, yang

lebih banyak adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan tamat S1 yaitu
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berjumlah 22 responden dengan persentase (73.33%), yang memiliki tingkat

pendidikan S2 berjumlah 2 responden dengan persentase (6.67%), yang memiliki

tingkat pendidikan SLTA berjumlah 5 responden dengan persentase (16.67%), dan

yang memiliki tingkat pendidikan SLTP berjumlah 1 responden dengan persentase

(3.33%).

5.2 Analisis Koordinasi

Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi

agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai

tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat

keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan koordinasi menunjukkan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-

unit kedalam suatu usaha yaitu bekerja kearah tujuan bersama, yang dapat diukur

dengan : (1) Rantai perintah adalah setiap pegawai hanya menerima instruksi tentang

kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. (2) Informasi merupakan suatu dasar

bertindak atau dasar membuat keputusan, menjelaskan permasalahan dan dapat

mengurangi ketidakpastian. (3) Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau

memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai

tujuan tertentu. (4) Tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang dalam

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadaanya dengan sebaik-baiknya dan

tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau

tindakan yang dilakukannya. (5) Tujuan adalah suatu pernyataan tentang keadaan

yang diinginkan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk
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dicapai diwaktu yang diwaktu yang akan datang. Hal ini menunjukkan harus ada

tujuan yang jelas dalam instansi ataupun organisasi sehinnga mampu difahami oleh

anggota organisasi.

Pada variabel koordinasi ini terdiri atas lima elemen koordinasi yang

kemudian dijabarkan ke dalam sepuluh pernyataan yang berhubungan dengan

indikator dari koordinasi dalam organisasi. Elemen-elemen koordinasi itu sendiri

terdiri atas rantai perintah, informasi, wewenang, tanggung jawab, dan tujuan.

5.2.1 Sistem Koordinasi Yang Digunakan Di Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi

Koordinasi yang digunakan di Inspektorat yaitu koordinasi vertical,

pelaksanaan koordinasi ini diartikan bahwa seorang pimpinan mengkoordinir para

bawahannya, dengan adanya koordinasi yang baik diharapkan pelaksanaan kegiatan

akan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan dan melalui koordinasi maka

seluruh pegawai akan dapat memusatkan perhatiannya pada pencapaiaan tujuan dinas

yang secara khusus akan memberikan kepuasan akan tujuan bekerja.

Adapun sarana-sarana untuk melaksanakan koordinasi dalam upaya

peningkatan hubungan kerja pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi :

a. Melakukan pertemuan formal (Rapat)

Rapat ini biasanya dilakukan dalam kantor Inspektorat yang mana langsung

dipimpin oleh Inspektur dimana untuk mengevaluasi hasil kerja setiap

pegawai dan mencari solusi atau jalan keluar jika terjadi hambatan-hambatan

dalam pelaksanaan tugas.
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b. Mengadakan pertemuan informal

Pertemuan informal ini pada umumnya sering digunakan pada saat-saat

tertentu dengan sekretaris dan pegawai Inspektorat dalam pertemuan ini para

pegawai dan inspektur akan memahami apa yang diinginkan oleh masing-

masing pegawai.

c. Pengarahan langsung dari pimpinan Inspektorat

Pengarahan langsung ini bisa dilakukan pada saat apel pagi dan sore, dalam

pengarahan ini bisa saja pimpinan memberikan informasi-informasi maupun

pengumuman kepada pegawai.

5.3 Analisis Kinerja

Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka

memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk : (1) kuantitas

kerja: volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal, (2) kualitas kerja:

kerapian, ketelitian dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume

pekerjaan, (3) pemanfaatan waktu: penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan

kebijakan organisasi, (4) kerjasama: kemampuan menangani hubungan dalam

pekerjaan. Kinerja adalah hasil dari suatu proses evaluasi yang dilakukan perusahaan

meliputi kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, sikap,

kehadiran, kuantitas pekerjaan, kualitas kerja dan peningkatan kerja.

5.3.1 Kinerja Pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

Kinerja di Inspektorat merupakan hasil kerja nyata dengan norma hasil karya,

sikap kerja dan cara kerja setiap pegawai. Penilaian kinerja pegawai merupakan akhir
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dari rangkaian penilaian pegawai yang diperoleh dari hasil evaluasi kesepakatan

kinerja yang dituangkan dalam bimbingan karya secara periodik.

Manfaat penilaian pelaksanaan untuk Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang salah oleh pegawai, sebagai

masukan bagi pimpinan dalam membantu dan mengarahkan pegawai dalam

memperbaiki pelaksanaan pekerjaannya dimasa depan.

2. Untuk mmelaksakan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan mengenai

MSDM.

3. Memperbaiki kegiatan pelatihan, baik dalam menyusun kurikulumnya

maupun dalam memilih pegawai yang akan diikut sertakan dalam kegiatan

pelatihan.

5.3.2 Sistem Penilaian Kinerja Pegawai

Sistem penilaian kinerja pegawai meliputi 3 tahap, yaitu: (1) Tahap

kesepakatan kinerja merupakan kinerja antara atasan dengan bawahan langsung untuk

menetapkan target hasil kerja dan performance kepersonaliaan, (2) tahap bimbingan

kinerja merupakan tahap evaluasi dan pembinaan yang memberikan umpan balik dan

masukan terhadap pencapaiaan target yang telah disepakati dalam kesepakatan kerja.

Bimbingan kinerja dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, hal ini akan

memberikan manfaat apabila terdapat indikasi ketidak sesuaian terhadap pencapaian

kesepakatan kinerja, (3) tahap penilaian kinerja merupakan evaluasi akhir terhadap

kinerja selama satu tahun, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan terhadap pegawai.
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5.3.3 Tata cara Penilaian Kinerja

Dalam organisasi pemerintahan standar kinerja didasarkan pada uraian

pekerjaannya yang melekat pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dimasing-

masing bidang tugas. Adapun tata cara dalam penilaian dari DP3 yaitu:

1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian, apabila ia telah membawahi

pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

2. Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun

3. DP3 yang telah diiisi oleh pejabat penilai harus diserahkan kepada PNS yang

dinilai

4. PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan baik seluruhnya atau sebagian

5. PNS yang telah dinilai wajib mengembalikan DP3 kepada pejabat penilai.

5.4 Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi

Koordinasi di dalam satuan kerja atau organisasi merupakan suatu hal yang

sangat penting untuk dikembangkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai,

untuk itu pimpinan atau atasan perlu memperlihatkan dan melakukan koordinasi

yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya ketidak efetipan dalam melakukan

pekerjaan begitu juga dengan setiap pihak yang terlibat dalam suatu organisasi harus

selalu menunjukkan sikap berkoordinasi agar tercipta keselarasan dan keharmonisan

dalam organisasi. Dengan organisasi yang baik dihharapkan pelaksanaan kegiatan
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akan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan dan melalui koordinasi maka

seluruh pegawai akan memusatkan perhatiannya pada pekerjaan.

Koordinasi yang tepat akan memotivasi pegawai, begitu juga kondisi yang

terlihat di Inspektorat bahwa koordinasi yang dilakukan telah menimbulkan antusias

yang tinggi bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan

bahwa koordinasi yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kinerja

yang optimal dari setiap pegawai selain moral kerja, kreatifitas dan prakarsanya juga

akan berkembang. Sehingga koordinasi ini akan mendorong pencapaian kinerja

pegawai yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dari organisasi.

5.5 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variable X (Koordinasi)

5.5.1 Rantai perintah

Rantai perintah adalah suatu instruksi ataupun pemrintah dari seorang

piimpinan terhadap orang yang dipimpimnya yang dalam hal ini adalah pegawai

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap pegawai hanya akan menerima

instruksi tentang kegiatan tertentu yang ada didalam kantor, dan itu hanya bersumber

dari instruksi seorang pimpinan atau atasan. Dalam hal ini penting dilakukan pegawai

karena daalam membantu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan oleh pimpinan.

Untuk lebih jelas dalam melakukan analisis indicator rantai perintah maka

berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan responden

tentang tanggapan responden terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai yang sesuai

dengan instruksi pimpinan Inspektorat.
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Tabel V.4 : Tanggapan responden terhadap pekerjaan sesuai dengan instruksi

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 15 50

2 Setuju 12 40

3 Kurang setuju 1 33.33

4 Tidak setuju 2 6.66

5 Sangat tidak setuju -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 15 responden atau 50 %, yang menyatakan setuju sebanyak 12

responden atau 40 %, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden atau

3.33 %, yang menyatakan tidak setuju 2 responden atau 6.67 %, dan tidak ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa

mayoritas pegawai yang bekerja di Inspektorat sudah bekerja ssesuai dengan instruksi

pimpinan. Walaupun masih ada responden yang merasa kurang setuju 1 responden

atau 3.33 % dan tidak setuju 2 responden atau 6.66 % dengan kondisi yang ada.

Hal ini perlu diperhatikan mengapa pegawai sampai berpendapat seperti itu.

Apakah pimpinan hanya mendengarkan masukan atau saran dari sebagian pegawai,

atau justru para pegawai tersebut yang masih bersikap pasif terhadap situasi dan

kondisi di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Jika memang karena pegawai
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tersebut bersikap pasif, pimpinan Inspektorat harus berusaha mencari tahu sebab-

sebabnya agar bias mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut

sehingga pada akhirnya bias meningkatkan kinerja pegawai yang ada di Inspektorat.

Dapat dikatakan bahwa pegawai juga menjadi pihak yang menjalankan instruksi atau

perintah dari pimpinan Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung. Bila

pegawai menjalankan instruksi pimpinan, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi

yang dilakukan pimpinan Inspektorat sudah sesuai.

Berikut ini jawaban responden yang merupakan pegawai Inspektorat terhadap

pernyataan responden tentang tanggapan responden terhadap instruksi yang diberikan

sesuai dengan tanggung jawab.

Tabel V.5 : Tanggapan responden terhadap instruksi yang diberikan sesuai
dengan tanggung jawab pegawai

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 16 53.33

2 Setuju 14 46.66

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan table diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

bahwa instruksi yang diberikan pimpinan sesuai dengan tanggung jawab pegawai.
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Yang menyatakan sangat setuju 16 responden atau 53.33 %, yang menyatakan setuju

sebanyak 14 responden atau 46.66 %, dan tidak ada responden yang menyatakan

kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa

pegawai yang bekerja pada Inspektorat tersebut baik dalam bekerja sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.

5.5.2 Informasi

Informasi merupakan suatu dasar bertindak atau dasar kegiatan yang

dilakukan pegawai dalam rangka membuat suatu keputusan, dan menjelaskan

permasalahan yang timbul dan yang ada dikantor. Sehingga dengan adanya suatu

keputusan dalam penjelasan permasalahan yang ada, maka akan dapat mengurangi

ketidakpastian dalam kantor.

Informasi dan data yang jelas dan ketepatan pegawai dalam memberikan

informasi dan data diKantor Inspektorat menurut pengamatan peneliti adalah

merupakan sesuatu yang penting, karena dengan ketepatan dan kejelasan informasi

yang diberikan kepada masyarakat maka akan tercipta komunikasi dan hubungan

yang harmonis antara pegawai dengan masyarakat. Kerjasama yang tumbuh dengan

baik ini, maka akan membantu dan mmempermudah tujuan yang akan dicapai baik

kantor maupun masyarakat.

Berikut adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap keemauan pegawai dalam

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
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Tabel V.6 : Tanggapan responden terhadap kemauan pegawai dalam
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 2 6.66

2 Setuju 13 43.33

3 Kurang setuju 8 26.66

4 Tidak setuju 6 20

5 Sangat tidak setuju 1 3.33

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 2 responden atau 6.66 %, yang menyatakan setuju 13

responden atau 43.33 %, yang menyatakan kurang setuju 8 responden atau 26.66 %,

yang menyatakan tidak setuju 6 responden atau 20 %, dan yang menyatakan sangat

tidak setuju 1 responden atau 3.33 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum

pihak Inspektorat sudah senantiasa memberikan data dan informasi yang dibutuhkan

masyarakat, walapun masih ada responden yang menyatakan kurang setuju 26.67 %,

tidak setuju 20 %, dan sangat tidak setujuh 3.33 %.

Hal ini perlu diperhatikan mengapa pegawai sampai berpendapat seperti ini.

Apakah data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sangat penting, ataukah

karena para pegawai tersebut masih bersikap pasif untuk melayani masyakat. Jika

memang karena pegawai tersebut bersikap pasif, pimpinan harus berusaha mencari
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tahu sebab-sebabnya agar bisa mengambil langkah dalam menyelesaikan

permasalahan tersebut sehingga bisa meningkatkan kinerja pegawai yang ada

dikantor.

Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan yakin terhadap

kebenaran data dan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Dan ini dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat untuk lebih memperhatikan pentingnya

unsur dari kebenaran dan kejelasan informasi ini. Sehingga dapat tercipta kembali

kepercayaan dari masyarakat yang selama ini mulai berkurang.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap kantor selalu memmberikan data

dan informasi dengan tepat.

Tabel V.7 : Tanggapan responden terhadap ketepatan kantor memberikan data
dan informasi dengan tepat

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 5 16.66

2 Setuju 22 73.33

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju 2 6.66

5 Sangat tidak setuju 1 3.33

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan table diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 5 responden atau 16.66 % , yang menyatakan setuju sebanyak

22 responden atau 73.33 %,  yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden

atau 6.66 %, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau

3.33 % dalam memberikan data dan informasi dengan tepat. Maka dapat disimpulkan

bahwa pegawai yang bekerja pada Inspektorat masih belum dapat memberikan data

dan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Ini dapat dilihat karena masih ada

pegawai yang tidak setuju 6.66 % dan sangat tidak setuju 3.33 %.

5.5.3 Wewenang

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pegawai untuk melakukan sesuatu

atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar

tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban terhadap pernyataan responden

tentang tanggapan responden terhadap pekerjaan dan wewenag yang diberikan

pimpinan.

Tabel V.8 : Tanggapan responden terhadap pekerjaan dan wewenang yang
diberikan oleh pimmpinan

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 11 36.66
2 Setuju 18 60
3 Kurang setuju 1 3.33
4 Tidak setuju - -
5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %
Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan table diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 11 responden atau 36.66 %, yang menyatakan setuju sebanyak

18 responden atau 60 %, dan yang menytakan kurang setuju sebanyak 1 responden

atau 3.33 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di Inspektorat dalam

melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pimpinan.

Walaupun masih ada pegawai yang kurang setuju sebanyak 3.33 %.

Berikut adalah pembahasan jawabban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas yang diinginkan

oleh masyarakat.

Tabel V.9 : Tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan
keperluan masyarakat

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 6 20

2 Setuju 13 43.33

3 Kurang setuju 5 16.66

4 Tidak setuju 3 10

5 Sangat tidak setuju 3 10

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan table diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 6 responden atau 20 %, yang menyatakan setuju sebanyak 13

responden atau 43.33 %, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 responden atau
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16.66 %, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 10 %, dan yang

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 10 %.

Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di Inspektorat dalam melakukan

tugasnya mayoritas sudah sesuai dengan keperluan masyarakat, tapi masih ada

beberapa pegawai yang mmelakukan tugasnya tidak sesuai dengan keinginan

masyarakat ini dapat dilihat dari pernyataan responden diatas karena masih adanya

yang kurang setuju 16.66 %, tidak setuju 10 % dan sangat tidak setuju 10 %.

5.5.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktu

dalam pemyelesaiannya serta berani memikul resiko dan bertanggung jawab atas

keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap pertanggung jawaban pegawai

terhadap tugas yang diberikan pimpinan.

Tabel V.10 : Tanggapan responden terhadap pertanggung jawaban pegawai
terhadap tugas yang diberikan pimpinan

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 22 73.33
2 Setuju 8 26.66
3 Kurang setuju - -
4 Tidak setuju - -
5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %
Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan table diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 22 responden atau 73.33 %, dan yang menyatakan setuju

sebanyak 8 responden aatau 26.66 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai

Inspektorat sudah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap pemberian sanksi yang adil kepada

pegawai oleh pimpinan.

Tabel V.11 : Tanggapan responden terhadap pemberian sanksi secara adil
kepada pegawai

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 7 23.33

2 Setuju 23 76.66

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan table diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 7 responden atau 23.33 % dan yang menyatakan setuju

sebanyak 23 responden atau 76.66 %. Maka dapat diambil keputusan bahwa

pimpinan Inspektorat akan memberikan sanksi yang adil kepada pegawai yang

melakukan kesalahan.
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5.5.5 Tujuan

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan oleh

pegawai atau pimpinan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan

untuk dicapai diwaktu yang akan datang.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap kemampuan dalam melayani

masyarakat dalam menyelesaikan keperluan di Inspektorat.

Tabel V.12 : Tanggapan responden terhadap kemampuan dalam menyelesaikan
keperluan di Inspektorat

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 7 23.33

2 Setuju 21 70

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju 2 6.66

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 7 responden atau 23.33 %, yang menyatakan setuju sebanyak

21 responden atau 70 %, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden

atau 6.66%. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Inspektorat sudah memiliki
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kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kapada masyarakat. Walaupun

masih ada pegawai yang tidak setuju sebesar 6.66 %.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap kemampuan Inspektorat dalam

mencapai visi dan misi yang ada.

Tabel V.13 : Tanggapan responden terhadap kemampuan Inspektorat dalam
mencapai visi dan misi yang ada

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 7 23.33

2 Setuju 21 70

3 Kurang setuju 2 6.66

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 7 responden atau 23.33 %, yang menyatakan setuju sebanyak

21 responden atau 70 %, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 responden atau

6.66%. Maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan pegawai Inspektorat sudah

memiliki kemampuan dalam mencapai visi dan misi Inspektorat.
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Dari pembahasan dan analisis data tabel-tabel diatas, untuk mengetahui lebih

jelas besarnya perbandingan jumlah dan persentase dapat dilihat hasil rekapitulasi

berikut pada tabel V.14 berikut ini:

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Koordinasi

No Pernyataan
Frekuensi

Jumlah
SS S KS TS STS

1
Tanggapan responden
terhadap pekerjaan sesuai
dengan instruksi

15 12 1 2 0 30

50 40 3.33 6.67 0 100

2

Tanggapan responden
terhadap instruksi yang
diberikan sesuai dengan
tanggung jawab pegawai

16 14 0 0 0 30

53,33 46,66 0 0 0 100

3

Tanggapan responden
terhadap kemauan
pegawai dalam
memberikan data dan
informasi yang
dibutuhkan masyarakat

2 13 8 6 1 30

6,67 43,33 26,67 20 3,33 100

4 Tanggapan responden
terhadap ketepatan kantor
memberikan data dan
informasi

5 22 0 2 1 30

16,67 73,33 0 6,67 3,33 100

5 Tanggapan responden
terhadap pekerjaan dan
wewenang yang
diberikan pleh
pimmpinan

11 18 1 0 0 30

36,67 60 3,33 0 0 100

6 Tanggapan responden
terhadap pelaksanaan
tugas sesuai dengan
keperluan masyarakat

6 13 5 3 3 30

20 34,33 16,67 10 10 100
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7 Tanggapan responden
terhadap pertanggung
jawaban pegawai
terhadap tugas yang
diberikan pimpinan

22 8 0 0 0 30

73,33 36,66 0 0 0 100

8 Tanggapan responden
terhadap pemberian
sanksi secara adil kepada
pegawai

7 23 0 0 0 30

23,33 76,66 0 0 0 100

9 Tanggapan responden
terhadap kemampuan
dalam menyelesaikan
keperluan di Inspektorat

7 21 0 2 0 30

23,33 70 0 6,67 0 100

10 Tanggapan responden
terhadap kemampuan
Inspektorat dalam
mencapai visi dan misi
yang ada

7 21 2 0 0 30

23,33 70 6,67 0 0 100

Jumlah 98 165 17 15 5 300
Persentase 32,67 54,99 5,67 5 1,67 100,00

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan rekapitulasi hasil angket yang berkaitan dengan koordinasi

pimpinan (variabel X), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Sangat Setuju = × 100% = 32,67%
Setuju = × 100% = 55%
Kurang Setuju = × 100% = 5,67%
Tidak Setuju = × 100% = 5%
Sangat Tidak Setuju = × 100% = 1,67%
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Dari nilai persentase di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian,

bahwa sebesar 55% responden menyatakan setuju dengan pernyataan-pernyataan di

dalam angket. Yang mana pernyataannya bekerja sesuai dengan instruksi, instruksi

yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab, dapat memberikan informasi yang

diperlukan oleh masyarakat,dapat memberikan data dan informasi dengan

tepat,pekerjaan dan wewenang yang diberikan, melaksanakan tugas yang diinginkan

oleh masyarakat, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, memberikan

sanksi yang adil kepada pegawai, kemampuan dalam menyelesaikan keperluan di

Inspektorat, dan mampu mencapai visi dan misi Inspektorat.

5.6 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Y ( Kinerja Pegawai)

Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka

memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain lain termasuk : (1)

Kuantitas kerja, volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal (2) Kualitas

kerja : kerapian, ketelitian, dan ketertarikan hasil dengan tidak mengabaikan volume

pekerjaan (3) Pemanfaatan waktu : penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan

kebijakan organisasi (4) Kerjasama : kemampuan menangani hubungan dalam

pekerjaan. Kinerja adalah hasil dari suatu proses evaluasi yng dilakukan perusahaan

meliputi kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, sikap,

kehadiran, kuantitas pekerjaan, kualitas kerja dan peningkatan kinerja.

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai kinerja, maka penulis

mengambil kesimpulan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja seseorang dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya didalam suatu
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perusahaan atau organisasi yang meliputi kejujuran, loyalitas, kedisiplinan,

kerjasama, tanggung jawab, sikap, kehadiran, kuantitas pekerjaan, kualitas kerja, dan

peningkatan kinerja.

Pada variable kinerja ini, dalam kuesioner diawali oleh sepuluh pernyataan

yang berhubungan daengan indicator kinerja pegawai. Dalam variable ini diajukan

pertanyaan kepada pegawai sebagai responden dengan hasil sebagai berikut:

5.6.1 Kuantitas kerja

Kuantitas kerja adalah merupakan volume kerja yang dihasilkan pegawai yang

mana berada dibawah kondisi normal.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap kemauan menyelesaikan tugas tepat

waktu.

Tabel V.15 : Tanggapan responden terhadap menyelesaikan pekerjaan tepat
pada waktunya

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 5 16.67

2 Setuju 24 80

3 Kurang setuju 1 3.33

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 5 responden atau 16.67 %, yang menyatakan setuju sebanyak

24 responden atau 80 %, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden

atau 3.33 %. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai di Inspektorat

mayoritas setuju menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, walapun masih ada

pegawai yang kurang setuju sebesar 3.33 %.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap mengerjakan pekerjaan sesuai

dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

Tabel V.16 : Tanggapan responden terhadap mengerjakan pekerjaan sesuai
dengan yang diinginkan oleh masyarakat

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 5 16.66

2 Setuju 14 46.66

3 Kurang setuju 6 20

4 Tidak setuju 3 10

5 Sangat tidak setuju 2 6.66

Jumlah 30 99.98 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju 5 responden atau 16.66 %, yang menyatak setuju sebanyak 14

responden atau 46.66 %, yang menyatakan kurang setuju 6 responden atau 20 %,
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yang menyatakan tidak setuju 3 responden atau 10 %, dan yang menyatakan sangat

tidak setuju sebanyak 2 responden atau 6.66 %. Maka dapat disimpulakan bahwa

pegawai pada Inspektorat dalam mengerjakan pekerjaan sudah cukup sesuai dengan

yang dinginkan oleh masyarakat, walaupun masih ada pegawai yang mengerjakan

tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap menyelesaikan pekerjaan yang

diberikan oleh masyarakat.

Tabel V.17 : Tanggapan responden terhadap menyelesaikan semua pekerjaan
yang diberikan oleh masyarakat

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 2 6.66

2 Setuju 17 56.66

3 Kurang setuju 5 16.66

4 Tidak setuju 3 10

5 Sangat tidak setuju 3 10

Jumlah 30 99.98 %

Sumber : Data Olahan

Berdasar tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan sangat

setuju sebanyak 2 responden atau 6.66 %, yang menyatakan setuju sebanyak 17

responden atau 56.66 %, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 responden atau

16.66, yang menyatakan tidak setuju 3 responnden atau 10 %, dan yang menyatakan
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sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 10 %. Maka dapat disimpulkan bahwa

pegawai di Inspektorat tersebut dalam menyelesaikan pekerjaan belum sesuai dengan

apa yang telah diberikan oleh pimpinan dan masyarakat.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap penyelesaian pekerjaan dengan

baik.

Tabel V.18 : Tanggapan responden terhadap kemampuan pegawai
menyelesaikan pekerjaan dengan baik

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 11 36.67

2 Setuju 19 63.33

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju 11 responden atau 36.67 % dan yang menyatakan setuju sebanyak 19

responden atau 63.33 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Inspektorat dapat

menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
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5.6.2 Kualitas Kerja

Berikut adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden  terhadap menyelesaikan pekerjaan dengan

rapi dan teliti.

Tabel V.19 : Tanggapan responden terhadap menyelesaikan pekerjaan dengan
rapi dan teliti

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 11 36.67

2 Setuju 18 60

3 Kurang setuju 1 3.33

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tangga[an responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 11 responden atau 36.67 %, yang menyatakan setuju sebanyak

18 responden atau 60 %, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden

atau 3.33 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Inspektorat sudah rapi dan

teliti dalam menyelesaikan pekerjaan, walaupun masih ada pegawai yang kurang

setuju sebesar 3.33 %.
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5.6.3 Pemanfaatan waktu

Pemanfaatan waktu merupakan penggunaan masa kerja yang disesuikan

dengan kebijakan organisasi.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap tepat waktu datang setiap hari ke

kantor.

Tabel V.20 : Tanggapan responden terhadap tepat waktu datang setiap hari ke
kantor

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 10 33.33

2 Setuju 14 46.67

3 Kurang setuju 4 13.33

4 Tidak setuju 2 6.67

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 10 responden atau 33.33 %, yang menyatakan setuju sebanyak

14 responden sebanyak 14 responden atau 46.67 %, yang menyatakan kurang kurang

setuju sebanyak 4 responden atau 13.33 %, dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden atau 6.67 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai
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Inspektorat mayoritas datang tepat waktu, tapi masih ada pegawai yang kurang setuju

dan tidak setuju untuk dating kekantor tepat waktu setiap harinya.

Dari pengamatan dan data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi bahwa pegawai masih ada yang tidak tepat waktu datang ke kantor setiap

harinya seperti masih adanya pegawai yang tidak apel pagi dan tidak masuk kantor

tanpa keterangan dan izin dari yang berwenang, yang seharusnya pegawai datang

tepat waktu karena Inspektorat selalu melakukan Inspeksi mendadak (sidak) terhadap

dinas-dinas yang terdapat di Kuantan Singingi. Tapi bagaimana bisa sidak yang

dilakukan akan berjalan efektif, jika di Inspektorat sendiri masih mempunyai masalah

kedisiplinan, sehingga koordinasi yang dilakukan pimpinan tidak berjalan.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentng tanggapan responden terhadap memanfaatkan waktu untuk bekerja.

Tabel V.21 : Tanggapan responden terhadap memanfaatkan waktu untuk
bekerja

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 9 30

2 Setuju 21 70

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 9 responden atau 30 % dan yang menyatakan setuju sebanyak

21 responden atau 21 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Inspektorat selalu

memanfaatkan waktu untuk bekerja.

5.6.4 Kerjasama

Kerjasama adalah merupakan kemampuan pegawai dalam menangani

hubungan yang baik dalam pekerjaan.

Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap menjalin kerjasama dengan baik.

Tabel V.22 : Tanggapan responden terhadap menjalin kerja sama dengan baik

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 13 43.33

2 Setuju 17 56.67

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 13 responden atau 43.33 % dan yang menyatakan setuju
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sebanyak 17 responden atau 56.67 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di

Inspektorat selalu menjalin hubungan kerja sama dengan baik.

Berikut ini adalah pembaahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap mengerjakan pekerjaan dengan baik

secara bersama.

Tabel V.23 : Tanggapan responden terhadap mengerjakan pekerjaan dengan
baik secara bersama

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 6 20

2 Setuju 22 73.33

3 Kurang setuju 2 6.67

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 6 responden atau 20 %, yang menyatakan setuju sebanyak 22

responden atau 73.33 %, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 responden

atau 6.67 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Inspektorat selalu mengerjakan

pekerjaan dengan baik, walaupun masih ada pegawai yang kurang setuju.
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Berikut ini adalah pembahasan jawaban responden terhadap pernyataan

responden tentang tanggapan responden terhadap memelihara hubungan pekerjaan

dengan baik.

Tabel V.24 : Tanggapan responden terhadap memelihara hubungan pekerjaan
yang baik

No Tanggapan Jumlah Persentase (%)

1 Sangat setuju 15 50

2 Setuju 15 50

3 Kurang setuju - -

4 Tidak setuju - -

5 Sangat tidak setuju - -

Jumlah 30 100 %

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tanggapan responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 15 responden atau 50 % dan yang menyatakan setuju

sebanyak 15 responden atau 50 %. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di

Inspektorat selalu memelihara hubungan pekerjaan dengan baik.

Pada saat sekarang ini, organisasi pemerintah menilai akan adanya

komunikasi yang baik dan harmonis yang benar-benar diperlukan. Problematika

sering muncul pada saat terjadi mis komunikasi dalam instansi pemerintah maupun

swasta sehingga dapat menghammbat kinerja yang akan terlaksana oleh pegawai.
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Oleh karena itu, komunikasi ini harus senantiasa dijaga dan dipelihara dengan baik,

jangan sampai ada salah komunikasi yang terjalin.

Tabel V.25 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja
Pegawai (Y)

No Pernyataan
Frekuensi

Jumlah
SS S KS TS STS

1

Tanggapan responden
terhadap menyelesaikan
pekerjaan tepat pada
waktunya

5 24 1 0 0 30

16,67 80 3,33 0 0 100

2

Tanggapan responden
terhadap mengerjakan
pekerjaan sesuai dengan
yang diinginkan oleh
masyarakat

5 14 6 3 2 30

16,67 46,67 20 10 6,67 100

3

Tanggapan responden
terhadap menyelesaikan
semua pekerjaan yang
diberikan oleh
masyarakat

2 17 5 3 3 30

6,67 56,67 16,67 10 10 100

4

Tanggapan responden
terhadap kemampuan
pegawai menyelesaikan
pekerjaan dengan baik

11 19 0 0 0 30

36,67 63,33 0 0 0 100

5

Tanggapan responden
terhadap menyelesaikan
pekerjaan dengan rapi
dan teliti

11 18 1 0 0 30

36.67 60 3,33 0 0 100
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6

Tanggapan responden
terhadap tepat waktu
datang setiap hari ke
kantor

10 14 4 2 0 30

3,33 46,67 13,33 6,67 0 100

7

Tanggapan responden
terhadap memanfaatkan
waktu untuk bekerja

9 21 0 0 0 30

30 70 0 0 0 100

8

Tanggapan responden
terhadap menjalin kerja
sama dengan baik

13 17 0 0 0 30

43,33 56,67 0 0 0 100

9

Tanggapan responden
terhadap mengerjakan
pekerjaan dengan baik
secara bersama

6 22 2 0 0 30

20 73,33 6,67 0 0 100

10

Tanggapan responden
terhadap memelihara
hubungan pekerjaan yang
baik

15 15 0 0 0 30

50 50 0 0 0 100

Jumlah 87 181 19 8 5 300
Persentase 29 60,33 6,33 2,67 1,67 100,00

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan rekapitulasi hasil angket yang berkaitan dengan kinerja pegawai

(variabel Y), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Sangat Setuju = × 100% = 29%
Setuju = × 100% = 60,33%
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Kurang Setuju = × 100% = 6,33%
Tidak Setuju = × 100% = 2,67%
Sangat Tidak Setuju = × 100% = 1,67%
Dari nilai persentase di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian,

bahwa sebesar 60,33% responden menyatakan setuju dengan pernyataan-pernyataan

di dalam angket. Yang mana pernyataannya kemampuan menyelesaikan tugas tepat

pada waktunya, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh

masyarakat, menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan oleh masyarakat,

menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan

teliti, tepat waktu datang setiap harinya, selalu memanfaatkan waktu untuk bekerja,

selalu menjalin kerja sama dengan baik, selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik

secara bersama, dan selalu memelihara hubungan pekerjaan yang baik.

5.7 Uji Kualitas Data

5.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2006: 45) Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Pengujian validitas selain untuk mengetahui dan mengungkapkan data

dengan tepat juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut.

Uji validitas dimaksud untuk melihat konsistensi variabel independen dengan apa

yang diukur, selain itu untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur dapat memberikan
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gambaran terhadap objek yang diteliti sehingga menunjukkan dengan sebenarnya

objek yang akan di ukur.

Pengujian validitas dilakukan dengan teknik korelasi pearson product moment

yaitu cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor

totalnya. Suatu variabel atau pernyataan dikatakan valid bila skor variabel atau

pernyataan tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya.

Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel yaitu: koordinasi pimpinan

dan kinerja pegawai di sajikan pada tabel  di bawah ini:

Tabel V.26 : Hasil Uji Validitas Koordinasi Pimpinan

Korelasi antara
Nilai
Korelasi (r) Keterangan Kesimpulan

Item no. 1 dengan total 0,924
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 2 dengan total 0,788
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 3 dengan total 0,926
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 4 dengan total 0,862
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 5 dengan total 0,826
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 6 dengan total 0,950
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 7 dengan total 0,763
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 8 dengan total 0,694
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 9 dengan total 0,880
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no.10 dengan total 0,871
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Sumber : Data Olahan, 2013

51
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Tabel diatas menjelaskan bahwa setelah dilakukan uji validitas, nilai korelasi

semua item koordinasi > 0,30. Adapun yang menjadi item dalam koordinasi yaitu

semua indicator dari koordinasi, indikatornya ialah rantai perintah, informasi,

wewenang, tanggung jawab, dan tujuan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan

bahwa semua item variabel memenuhi syarat untuk valid, maksudnya adalah bahwa

semua item pernyataan variabel koordinasi mampu menjelaskan variabelnya.

Tabel V.27: Hasil Uji Validitas Kinerja Pegawai

Korelasi antara
Nilai
Korelasi (r) Keterangan Kesimpulan

Item no. 1 dengan total 0,745
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 2 dengan total 0,932
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 3 dengan total 0,875
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 4 dengan total 0,838
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 5 dengan total 0,888
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 6 dengan total 0,944
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 7 dengan total 0,796
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 8 dengan total 0,834
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no. 9 dengan total 0,829
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Item no.10 dengan total 0,820
r positif
r hitung > r tabel

Valid

Sumber : Data Olahan, 2013
Tabel diatas menjelaskan bahwa setelah dilakukan uji validitas, nilai korelasi

semua item kinerja > 0,30. Adapun yang menjadi item dalam kinerja yaitu semua

indicator kinerja, indikatornya ialah kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan
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waktu, dan kerjasama. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semua item

variabel memenuhi syarat untuk valid, maksudnya adalah bahwa semua item

pernyataan variabel kinerja mampu menjelaskan variabelnya.

5.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2006: 41) Uji reliabilitas ditujukan untuk menguji sejauh

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali

atau lebih. Jadi reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

ukur dapat dipercaya atau diandalkan bila alat ukur tersebut digunakan dua kali untuk

mengukur gejala yang sama, maka hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten.

Reliabilitas mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu stabilitas ukuran, ekuivalen dan

konsistensi internal ukuran. Suatu variabel dikatan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha (α) > 0,60.

Hasil uji reabilitas untuk masing-masing variabel yaitu: koordinasi pimpinan

dan kinerja pegawai di sajikan pada tabel  di bawah ini:

Tabel V.28: Uji Reliabilitas

No Variabel
Jumlah Item dalam

Kuesioner

Cronbach’s

Alpha
Keputusan

1 Koordinasi (X) 10 0,947 Reliable

2 Kinerja (Y) 10 0,941 Reliable

Sumber : Data Olahan

Pada tabel V.28 menjelaskan bahwa setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai

cronbach alpha masing-masing variabel koordinasi dan kinerja adalah 0,947 dan



99

0,941 yang berarti semua variabel tersebut realiabel karena memiliki nilai koefisien

alpha diatas 0,60. Adapun pun nilai 0,947 dan 0,941 ini merupakan hasil rata-rata dari

10 item pernyataan baik itu item koordinasi maupun kinerja dan item pernyataan dari

koordinasi dan kinerja dibuat berdasarkan indicator dari masing-masing variabel.

Maksudnya adalah apabila variabel kinerja ataupun koordinasi pimpinan yang

masing-masing diawali oleh 10 item pernyataan memiliki cronbach alpha diatas 0,6

maka variabel tersebut dinyatakan reliable atau andal karena dengan nilai diatas 0,6

mampu menjaga kestabilan atau kekonsistenan dari jawaban-jawaban responden

terhadap kuesioner yang diajukan dari waktu ke waktu.

5.8 Deskripsi Penelitian

Hasil deskriptif data responden yakni variabel Koordinasi pimpinan (X) dan

variabel Kinerja pegawai (Y) pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.29: Deskripsi Data Hasil Penelitian
Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std.
Deviation

Variance

X 30 25 25 50 1236 41.20 6.189 38.303

Y 30 21 29 50 1237 41.23 5.661 32.047

Valid N
(listwise)

30

Sumber : Data Primer, 2013
5.8.1 Deskriptif Variabel Koordinasi Pimpinan (X)

Hasil deskriptif data variabel koordinasi pimpinan terdapat 30 responden yang

mengisi angket. Diperoleh hasil untuk rentangan (range) = 25, skor minimum dari

data = 25 dan skor maksimum dari data 50. Sedangkan jumlah keseluruhan (sum)
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sebesar 1236, rata-rata (mean) sebesar 41,20, simpangan baku (standar deviasi) =

6,189, dan tingkat penyebaran data (variance) = 38,303.

Selanjutnya dari data di atas diperoleh hasil keseluruhannya sebagai berikut:

= × 100%
= 1236(300 × 5) × 100%

= 1236

1500
× 100%

= 123600

1500= 82,4%

Menurut Arikunto, untuk melihat tinggi rendahnya suatu analisa data

penelitian dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian persentase. Dalam

penelitian tentang Pengaruh Koordinasi Pimpinan terhadap Kinerja Pegawai di

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dapat dipakai rumus persentase sehingga

dapat ditemui kesimpulan dari tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penyajian data di atas dapat dibuat suatu analisa untuk

mengukur Baik atau buruknya koordinasi yang dilakukan pimpinan, digunakan rumus

Arikunto dengan kriteria sebagai berikut:

a. Baik : 76 – 100%

b. Cukup baik : 56 – 75 %

c. Kurang baik : 40 – 55 %

d. Tidak Baik : 0 – 40 %
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Berdasarkan hasil rekapitulasi data dengan menggunakan rumus statistik

persentase, diperoleh hasil sebesar 82,4%. Dengan demikian diperoleh kesimpulan

hasil penelitian bahwa Koordinasi yang dilakukan pimpinan termasuk dalam kategori

baik karena berada pada interval 76-100%.

5.8.2. Deskriptif Variabel Kinerja Pegawai (Y)

Hasil deskriptif data variabel kinerja pegawai terdapat 30 responden yang

mengisi angket. Diperoleh hasil untuk rentangan (range) = 21, skor minimum dari

data = 29 dan skor maksimum dari data 50. Sedangkan jumlah keseluruhan (sum)

sebesar 1237, rata-rata (mean) sebesar 41,23, simpangan baku (standar deviasi) =

5,661, dan tingkat penyebaran data (variance) = 32,047.

Selanjutnya dari data di atas diperoleh hasil keseluruhannya sebagai berikut:

= × 100%
= 1237(300 × 5) × 100%

= 1237

1500
× 100%

= 123700

1500= 82,47%

Berdasarkan hasil penyajian data di atas dapat dibuat suatu analisa untuk

mengukur Baik atau buruknya kinerja yang dilakukan pegawai, digunakan rumus

Arikunto dengan kriteria sebagai berikut:
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a. Baik : 76 – 100%

b. Cukup baik : 56 – 75 %

c. Kurang baik : 40 – 55 %

d. Tidak Baik : 0 – 40 %

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dengan menggunakan rumus statistik

persentase, diperoleh hasil sebesar 82,47%. Dengan demikian diperoleh kesimpulan

hasil penelitian bahwa kinerja yang dilakukan pegawai negeri di Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori baik karena berada pada

interval 76-100%.

Rekapitulasi hasil observasi dan kuesioner yang dicapai masing-masing

variabel, dapat dilihat pada Tabel V.28 dibawah ini:

Tabel V.30: Rekapitulasi Hasil Observasi dan Kuesioner yang Dicapai Masing
Masing Variabel

Variabel
Skor
yang
dicapai

Skor
maksimal

Persentase
(%)

Koordinasi pimpinan (X) 1236 1500 82,4
Kinerja pegawai (Y) 1237 1500 82,47

Sumber: Data Olahan Hasil Observasi dan Kuesioner, 2013
Dari tabel 4.2 terlihat bahwa persentase tertinggi adalah variabel kinerja

pegawai (Y) yaitu sebesar 82,47% dari skor maksimal 1500 dengan pencapaian skor

total 1237, sedangkan variabel koordinasi pimpinan (X) yaitu sebesar 82,4% dari skor

maksimal 1500 dengan pencapaian skor total sebesar 1236.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran keseluruhan tentang hubungan

koordinasi pimpinan dengan kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel V.31 berikut ini:
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Tabel V.31 : Rekapitulasi Hasil Angket Jawaban Responden tentang
Koordinasi Pimpinan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja
Pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No
Aspek yang

diamati
Rekapitulasi Jawaban Responden Jumlah

SS S KS TS STS N P

1
Koordinasi
Pimpinan
(Variabel X)

98 165 17 15 5 300 100%

2
Kinerja Pegawai
(Variabel Y)

87 181 19 8 5 300 100%

Jumlah 185 346 36 23 10 600 100%

Persen (P) 30,83% 57,67% 6% 3,83% 1,67% 100%
Sumber: Data Olahan Penulis, 2013

Berdasarkan rekapitulasi hasil angket yang berkaitan dengan koordinasi

pimpinan dan hubungannya dengan kinerja pegawai di Inspektorat Kabupaten

Kuantan Singingi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Sangat Setuju =
185

600
× 100% = 30,83%

Setuju =
346

600
× 100% = 57,67%

Kurang Setuju =
36

600
× 100% = 6%

Tidak Setuju =
23

600
× 100% = 3,83%

Sangat Tidak Setuju =
10

600
× 100% = 1,67%

Dari nilai persentase di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian,

bahwa sebesar 57,67% responden menyatakan setuju dengan pernyataan-pernyataan

di dalam angket.
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Berdasarkan rekapitulasi hasil angket tentang Pengaruh Koordinasi Pimpinan

terhadap Kinerja Pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh hasil

sebagai berikut:

Sangat Setuju = 5 × 185 = 925

Setuju = 4 × 346 = 1384

Kurang Setuju = 3 × 36 = 108

Tidak Setuju = 2 × 23 = 46

Sangat Tidak Setuju = 1 × 10 = 10

Jumlah = 2473

Selanjutnya dari data di atas diperoleh hasil keseluruhannya sebagai berikut:

= × 100%
= 2473(600 × 5) × 100%

= 2473

3000
× 100%

= 247300

3000= 82,43%

Berdasarkan hasil penyajian data di atas dapat dibuat suatu analisa untuk

mengukur Baik atau buruknya koordinasi pimpinan yang dilakukan oleh pimpinan

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, digunakan rumus Arikunto dengan kriteria

sebagai berikut:
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a. Baik : 76 – 100%

b. Cukup baik : 56 – 75 %

c. Kurang baik : 40 – 55 %

d. Tidak Baik : 0 – 40 %

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dengan menggunakan rumus statistik

persentase, diperoleh hasil sebesar 82,43%. Dengan demikian diperoleh kesimpulan

hasil penelitian bahwa hubungan Koordinasi Pimpinan (Variabel X) dengan Kinerja

Pegawai (Variabel Y) termasuk dalam kategori baik karena berada pada interval 76-

100%.

5.9 Uji Asumsi Klasik

5.9.1Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada masalah autokorelasi

dalam persamaan regresi linier sederhana, setelah dilakukan pengujian dengan

menggunakan SPSS maka dapat hasil bahwa nilai D-W sebesar 0,600, nilai ini

terletak antara -2 sampai 2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada model yang

dibuat.

5.9.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan

yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians berbeda disebut

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Sumber:  Data Olahan, 2013
Gambar V.1: Plot Uji Heteroskedastisitas

Dari Gambar V.1 diatas tampak bahwa terlihat titik-titik (point-point)

menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta

menyebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini berarti tidak ada

persoalan heteroskedastisitas pada model yang dibuat, sehingga model ini layak

dipakai untuk memprediksi variabel koordinasi pimpinan (X) terhadap kinerja

pegawai (Y).

5.9.3. Uji Normalitas

Selanjutnya berdasarkan Gambar V.2 menunjukkan bahwa data menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Hal ini juga diperkuat oleh Gambar Histogram V.3 di

bawah ini bahwa data menunjukkan pola distribusi normal.
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Sumber: Data Olahan, 2013
Gambar V.2: Grafik Kenormalan Variabel

Sumber: Data Olahan, 2013
Gambar V.3: Histogram
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5.10. Pengujian Hipotesis

Melakukan serangkaian pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan

teknik analisis statistik yaitu analisa korelasi dan regresi linear sederhana, penelitian

ini menggunakan regresi linear sederhana, dilakukan dengan menggunakan metode

enter, dimana semua variable dimasukkan untuk mencari pengaruh variable

indenpenden terhadap variable dependen melalui meregresikan kinerja sebagai

variable dependen dan koordinasi sebagai variable indenpenden. Berdasarkan hasil

perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program SPSS vers 17, maka

diperoleh data perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.32: Hasil Uji Hipotesis
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1

(Constant) 4.455 1.570 2.838 .008

X .893 .038 .976 23.687 .000

a. Dependent Variable: Y
Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

Ŷ= a + bx

Y= 4,455 + 0,893 x

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,455 menunjukkan peningkatan Kinerja Pegawai jika

variabel Koordinasi pimpinan (X) dianggap konstan (cateris paribus), maka

Kinerja pegawai adalah sebesar 4,455 %.
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2. Koefisien regresi variabel Koordinasi pimpinan (X) = 0,893, ini menunjukkan

besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap Kinerja pegawai (Y). Tanda positif

menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif. Dengan arti setiap ada

kenaikan pada variabel Koordinasi pimpinan sebesar 1%, maka Kinerja pegawai

akan meningkat sebesar 0,893%.

5.10.1 Uji Partial (Uji T)

Untuk membuktikan hipotesis secara parsial  digunakan uji t yaitu untuk

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel

terikatnya.

Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak di ukur

dari nilai thitung atau tratio dari variabel independen (variabel bebas). Jika thitung lebih

besar dari ttabel berarti pengaruh tersebut signifikan. Dan jika thitung lebih kecil dari ttabel

berarti pengaruh tersebut tidak signifikan.

Dari tabel V.32 diatas maka dapat dibuktikan kebenaran hipotesis yang

diajukan secara parsial.

Langkah-langkah pengujiannya:

1) Menentukan hipotesis

H0 : b1 = 0 : Artinya: secara parsial variabel Koordinasi pimpinan tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja

pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
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Ha : b1 ≠ 0 : Artinya: secara parsial variabel Koordinasi pimpinan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja pegawai di

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Menghitung harga statistik

Dari hasil analisis regresi yang dapat dilihat pada Tabel V.32 diatas, diperoleh

thitung sebesar 23,687, pada tingkat signifikan 0,05 : 2 = 0,025 (uji dua sisi) dengan

derajat kebebasan df  (degree of freedom) = n – k – 1 = 30 – 1 – 1 = 28 di peroleh

ttabel sebesar 2,048 ( Sugiyono, 2008 : 523). Adapun uji dua sisi ini digunakan

karena penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel koordinasi dan

variabel kinerja sehingga digunakan uji dua sisi tersebut.

3) Kesimpulan

Karena thitung = 23,687 > ttabel = 2,048 berada dalam wilayah penolakan Ho, maka

hipotesis menolak Ho, yang artinya bahwa secara parsial Koordinasi pimpinan

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai di

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

5.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.33: Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .976a .952 .951 1.256 .600

a. Predictors: (Constant), X
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Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .976a .952 .951 1.256 .600

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Tabel diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,976, berarti terdapat hubungan

yang positif antara koordinasi pimpinan dan kinerja pegawai. Untuk dapat

memberikan nilai interprestasi terhadap kuatnya hubungan koordinasi pimpinan dan

kinerja pegawai, maka dapat digunakan tabel dibawah ini:

Tabel V.34 : Pedoman untuk memberikan interpretasi koefesien korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,00 Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, ( 2008 : 250 )

Berdasarkan tabel V.34 diatas, maka koefisien korelasi yang ditemukan

sebesar 0.976 termasuk pada kategori sangat kuat. Karena berada di interpretasi yang

berkisar antara 0,80 - 1,00. Jadi terdapat hubungan yang sangat kuat antara koordinasi

pimpinan dan kinerja pegawai. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0,952

artinya 95,2% koordinasi pimpinan mempengaruhi kinerja pegawai di Inspektorat
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Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan sisanya sebesar (100% - 95,2% = 4,8%)

dipengaruhi sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh kesimpulan hasil penelitian

bahwa Koordinasi Pimpinan yang telah dilakukan oleh Pimpinan Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori baik dengan tingkat

persentasenya 82,4%. Koordinasi pimpinan yang telah dilakukan pimpinan

Inspektorat dikatakan baik karena telah memenuhi aspek-aspek yang menjadi

indikator koordinasi.

Dari hasil penelitian melalui angket dapat dilihat bahwa koordinasi yang

dilakukan oleh pimpinan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, dimana tujuan

koordinasi yang diadakan itu ialah untuk mencegah terjadinya kekacauan,

percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan, agar orang-orang dan

pekerjaanya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, agar

sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, dan supaya semua tugas,

kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil angket, koordinasi yang dilakukan pimpinan

sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Dalam suatu

organisasi sangat dibutuhkan koordinasi, responden berpendapat bahwa instruksi

yang dilakukan oleh pimpinan telah sesuai dengan bidang pekerjaan pegawai yang

mana menjadi tanggung jawab pegawai dan pegawai melakukan pekerjaan

berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh pimpinan.
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Variabel Y atau Kinerja Pegawai termasuk dalam kategori baik dengan

tingkat persentasenya 82,47%, artinya hampir seluruh aspek yang menjadi indikator

kinerja mendapatkan skor yang cukup tinggi. Indikator yang digunakan sebagai acuan

dalam angket yaitu: kuantitas kerja, kualitas kerja, pemanfaatan waktu dan kerjasama.

Kualitas kerja pada dasarnya dapat dilihat dari volume pekerjaan yang dilakukan oleh

pegawai. Pada umumnya, pegawai negeri sipil memiliki loyalitas yang cukup tinggi,

karena pegawai negeri terikat dengan undang-undang. Sedangkan kualitas kerja dapat

dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, seperti kedisiplinan,

ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas, produktivitas pegawai, dan aspek

lainnya. Pada saat penulis melakukan observasi awal, tingkat kedisiplinan pegawai

tidak cukup baik. Hal tersebut penulis lihat dari waktu datang dan waktu pulang

pegawai. Namun, pada saat ini tingkat kedisiplinan pegawai sudah jauh lebih baik

karena penerapan sistem baru yang diterapkan oleh sekretaris yang baru salah

satunya, dimana absen pagi dan sore benar-benar dijaga ketat dan hasilnya dilaporkan

setiap bulannya ke Badan Kepegawaian Daerah sehingga pegawai tidak bisa curang

dalam mengisinya. Di samping itu, produktivitas dan tanggung jawab pegawai juga

sudah jauh lebih baik. Saat melakukan penyebaran angket, penulis melihat dengan

sekilas kinerja pegawai pada saat ini. Kinerja pegawai sudah jauh lebih baik dari

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan peningkatan disiplin pegawai yang

cukup signifikan.Selain itu, kinerja pegawai juga ditunjang oleh koordinasi yang

lebih baik antara pimpinan dengan bawahannya. Hal ini dapat dilihat salah satunya
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dari pimpinan yang mengharuskan seluruh kepala bagian maupun kepala sub bagian

untuk memberikan laporan rutin kinerja setiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian,  Hubungan Koordinasi dengan kinerja juga

memperoleh hasil baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban responden dalam

angket, terutama pada item pertanyaan tentag koordinasi.

Kemudian, untuk menjawab permasalahan penelitian tentang seberapa besar

pengaruh Koordinasi terhadap kinerja pegawai dapat dijawab dengan melihat tabel

V.33 hasil koefesien determinasinya, yaitu seberapa besar kontribusi (sumbangan)

variabel X terhadap variabel Y. Yang mana hasilnya yaitu 95,2%. Artinya sebesar

95,2% koordinasi pimpinan telah memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai

negeri di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, selebihnya sebesar 4,8% di

pengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.


