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2.1 Pengertian Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis diartikan

sebagai sebuah proses menguraikan sebuah pokok masalah atas berbagai

bagiannya. Penelahaan juga dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang

benar serta pemahaman masalah seacara menyeluruh. Menurut sudut pandang

Anne Gregoryn analisis adalah merupakan bagian awal dari sebuah tahap

perencanaan. Sedangkan Dwi Pratowo Darmianto mengatakan analisis adalah

sebuah langkah penjabaran sebuah permasalahan dari setiap bagian dan

penelahaan bagian itu untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta arti

yang keseluruhan dari masalah tersebut.

2.2 Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategia (stratos = militer, dan

ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.

Konsep ini relevan dengan kondisi perang zaman dahulu bagaimana agar

dapat menang dalam suatu peperangan. Strategi juga dapat diartikan sebagai

suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan dan material pada

daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan. (Fandy Tjiptono hal 30)



Didalam perusahaan strategi dikatakan sebagai corporate strategy

yaitu merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau

kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan

yang saling mengikat. Hal ini biasanya berbicara tentang prinsip secara umum

untuk mencapai visi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana suatu

perusahaan memilih misi atau jalur yang spesifik dalam mencapai tujuan

tersebut. Berdasarkan perspektif yang ada diatas maka strategi dapat diartikan

sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan

mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini

adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional

dalam merumuskan strategi organisasi.

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan

dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan

kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas,

maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi

belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut

dapat dicapai.



2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa

depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya

kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen

memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu

mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Mengapa strategi perlu ada, antara lain karena:

1. Karena strategi melibatkan semua pihak dalam organisasi

2. Strategi berkonsentrasi pada kelangsungan hidup organisasi

kedepan

3. Strategi meliputi seluruh jangkauan dan aktivitas organisasi

4. Strategi mengarahkan kepada perubahan dan mencakup

hubungan antara organisasi dan perusahaan

5. Strategi merupakan pusat bagi pengembangan yang

berkelanjutan

6. Pengembangan Strategi merupakan hal yang sangat krusial

untuk memicu jalannya organisasi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-

langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi

organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta



merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka

menyediakan customer value terbaik.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam

merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan

di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai

visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.

2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk

mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman

yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.

3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success

factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis

sebelumnya.

4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai

alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang

dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka

pendek dan jangka panjang.



2.3 Pengertian Pelayanan

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. David Osbone dalam

bukunya Reinventing Government, Ia mengatakan bahwa dalam upaya

meningkatkan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah maka harus

memberi wewenang lebih banyak kepada pihak swasta dalam berpartisipasi

karena mereka telah menyadari bahwa pemerintah itu adalah milik rakyat

bukan sebaliknya yang digambarkan hari ini bahwa rakyat adalah milik

kekuasaan pemerintah (Inu Kencana hal 117). Tidaklah diadakan untuk

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya

birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

layanan baik dan secara profesional.

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public

services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan

masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).



Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka

upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

‘Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi

kebutuhan warga pengguna’. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga

negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda

penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah,

izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin

pengambilan air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya”.

(Dwiyanto, 2008)

2.4 Pengertian Kinerja

Kinerja pegawai merupakan hal yang individual, karena setiap

individu memiliki tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan penilaian

yang berlaku di organisasi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada

masing-masing individu. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan

manfaat pengukuran kinerja dan juga pengertian kinerja.



Pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (2001:50) dalam bukunya

“Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja” adalah : Performance

diterjemahkan menjadi kinerja yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja,

pencapaian kerja dan hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa

kinerja merupakan suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pada suatu

organisasi tertentu. Selanjutnya pengertian kinerja menurut Lembaga

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam bukunya

“Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” adalah sebagai

berikut : Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) pengukuran kinerja

dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan

adalah:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan

untuk pencapaian kinerja

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk

memperbaiki kinerja



4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi

pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja

yang telah disepakati

5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya

memperbaiki kinerja organisasi

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

8. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan secara objektif

9. Menunjukan penigkatan yang perlu dilakukan

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

2.5 Strategi Peningkatan

Sebelum menetapkan strategi peningkatan kualitas SDM aparatur,

terlebih dahulu kita perlu memotret kondisi faktual SDM aparatur dewasa ini

secara komprehensif dengan melihatnya dari sudut pandang manajemen

sumber daya manusia. Dengan menggunakan sudut pandang tersebut, maka

kondisi SDM aparatur dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan

berbasis kinerja, baik secara nasional maupun institusional;

2. Pengadaan PNS belum berdasar pada kebutuhan riil;

3. Penempatan PNS belum berdasar pada kompetensi jabatan;

4. Pengembangan pegawai belum berdasarkan pola pembinaan karier;

5. Sistem penilai kinerja belum obyekfif;



6. Kenaikan pangkat dan jabatan belum berdasarkan prestasi kerja dan

kompetensi;

7. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi;

8. Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja;

9. Sistem renumerasi belum didasarkan pada tingkat kelayakan hidup;

10. Sistem terminasi PNS belum tertata secara komprehensif;

11. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten

dan konsekuen;

12. Prinsip netralitas PNS belum sepenuhnya dijunjung tinggi;

Berangkat dari gambaran di atas, maka strategi peningkatan

kompetensi aparatur seyogyanya tidak dilihat secara parsial tetapi holistik.

Keseluruhan unsur ini pertu dimanage melalui pembuatan sistemnya,

penerapan sistem tersebut secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-

menerus terhadap sistem yang ada, guna menghasilkan SDM aparatur yang

profesional. Sejalan dengan gambaran kondisi SDM aparatur di atas, maka

pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada peningkatan kompetensi

SDM aparatur melalui diklat.

Dalam kaitan ini, terdapat dua domain yang harus ditata secara

sistemik agar kinerjanya dapat lebih optimal. Pertama mencakup strategi

pembinaan diklat yang diperankan oleh Lembaga Administrasi Negara,

sedangkan yang kedua adalah strategi pelaksanaan diklat yang diperankan

lembaga diklat terakreditasi.



2.6 Kajian Terdahulu

Hasil penelitian Yessi Ariyanti tentang Analisis Strategi Diferensiasi

Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Hotel Grand Elite Pekanbaru memberi

kesimpulan ‘Dari hasil perhitungan Uji F terhadap Variabel diferensiasi

pelayanan karyawan dan saluran menunjukkan bahwa secara diferensiasi

pelayanan karyawan dan saluran mempengaruhi keunggulan bersaing pada

Hotel Grand Elite Pekanbaru. Hal ini berarti diferensiasi tersebut memiliki

peranan penting dalam meningkatkan keuntungan pada Hotel Grand Elite

Pekanbaru. Dan juga hasil penelitian dari Mulfadri dengan judul ‘Analisis

Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan’

memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan kinerja pegawai pada

kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah cukup baik. Ini dilihat

dari delapan indikator yang ada, tanggapan pegawai terhadap tujuh indikator

adalah cukup baik, yaitu jumlah pekerjaan sebesar 50,01 %, kualitas kerja

sebesar 46,37%, pengetahuan pegawai sebesar 47,82%, gagasan pegawai

sebesar 47,11%, kerja sama pegawai sebesar 48,55%, disiplin kerja pegawai

sebesar 52,90% dan kepribadian pegawai sebesar 46,17%. Selanjutnya

penelitian dari Titien Indarwati Subroto dengan judul ‘Analisis Kinerja

Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang’ memberikan kesimpulan bahwa

berdasarkan uji korelasi antara kemampuan dengan kinerja organisasi dengan

rumus Kendall Tau diperoleh angka 0,217 artinya kemampuan berkorelasi positif

dan sangat signifikant terhadap kinerja, berdasarkan uji korelasi antara motivasi

kerja dengan kinerja setelah dihitung dengan rumus Kendall Tau diperoleh angka

0,491 artinya motivasi kerja berkorelasi positif dan sangat signifikant terhadap



kinerja dan korelasi antara fasilitas kerja dengan kinerja setelah dihitung dengan

rumus Kendall Tau diperoleh angka 0,273 artinya fasilitas kerja berkorelasi

positif dan signifikant terhadap kinerja.

2.7 Pandangan Islam

Disini penulis coba menggambarkan bagaimana Islam memberikan

pelayanan yang baik kepada setiap umatnya agar setiap umat merasa menjadi

bagian dari Islam itu sendiri dan memberikan kenyamanan tersendiri. Salah

satunya didalam Al-Qur’an Allah menjelaskan:















‘Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk

suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk

negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam

negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding

itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk

itu”’. (QS. Al Kahfi:77)

Dalam ayat ini Allah menegaskan bagaimana selaku umat muslim

kita harus saling menghargai antara satu sama lain, termasuk dalam hal ini



menyambut tamu. Ini selaras dengan apa yang saya sampaikan diatas

bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita juga harus

mampu memberikan sikap dan tata karma yang baik kepada masyarakat

agar merasa nyaman berada didalamnya. Dalam ayat lain Allah juga

katakan;





‘lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda

makan."’ (QS. Adz Dzaariyaat:27)

Allah menegaskan kembali disini bagaimana sikap kita yang

seharusnya kepada tamu. Dalam ayat ini Allah menceritakan agar bagaimana

Nabi Ibrahim a.s. menjamu tamunya secara baik. Begitu juga seharusnya yang

terjadi dalam etika birokrasi pemerintah kita, harusnya dapat memberikan

pelayanan yang baik kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa membeda-

bedakan. Dalam sebuah hadis juga telah diriwayatkan; ‘Hadis riwayat Abu

Hurairah r.a.: Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Dahulu Bani Israil itu

dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi mangkat, maka akan

digantikan dengan Nabi lain. Dan sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun

setelahku dan akan muncul para khalifah yang banyak. Mereka bertanya: Lalu

apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi saw. menjawab: Setialah

dengan baiat khalifah pertama dan seterusnya serta berikanlah kepada mereka



hak mereka, sesungguhnya Allah akan menuntut tanggung jawab mereka

terhadap kepemimpinan mereka.’

Artinya dalam hadis ini Islam juga menegaskan bahwa dalam

menjalankan roda pemerintahan maka rakyat sudah sepatutnya mengikuti

arahan dari pemimpinnya. Bukan seperti yang terjadi sekarang dimana

masing-masing aparatur pemerintahan membuat aturan sendiri dan

menjalankan masing-masing tanpa ada kepatuhan kepada pemimpin mereka

yang juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan Rasulullah.

Islam juga mengajarkan bagaimana seorang pemimpin mampu

memberikan contoh yang baik kepada setiap anggotanya dan senantiasa

memberikan arahan dan petunjuk dalam menjalankan roda pemerintahan

seperti yang telah dicontohkan Rasulullah bersama para sahabat-sahabat

terdahulu.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu generalisasi dari sekelompok

fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena

yang sama. (Efendi dan Singarimbun:2009)

Strategi peningkatan kinerja pegawai adalah bagaimana cara atau hal

apa yang akan digunakan oleh para pegawai pada Kantor Pelayanan

perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dalam bekerja memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan,

berupa pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun



pegawai yang dimaksudkan disini adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNSP)

yang biaya pembayaran gajinya diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sesuai didalam Undang-Undang

Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999.

Untuk menggambarkan bagaimana strategi kinerja yang dilakukan

oleh pegawai dan instansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pekanbaru dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan

menggabungkannya dengan fenomena yang ada, maka variabel penelitian

dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Disiplin Kerja Pegawai : Disiplin kerja dalam penelitian ini dalah

disiplin kerja pegawai tentang bagaimana sikap dan kelakuan pegawai

pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dan

kesungguhannya dalam memahami aturan dalam menjalankan pekerjaan

yang ada.

2. Motivasi Pimpinan : Motivasi pimpinanyang dimaksud dalam

penelitian ini adalah tentang tindakan tegas yang diambil dan dilakukan

oleh pimpinan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pekanbaru serta komitmennya dalam melakukan pembinaan kepada

pegawainya yang berada pada instansi ini.

3. Pengetahuan Pegawai : Pengetahuan pegawai adalah bagaimana

kepahaman pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Pekanbaru dengan tugas pekerjaannya, bagaimana cara dan



memahami teknologi yang membantu pekerjaan sehari-hari berupa

penggunaan komputer (PC) yang terkoneksikan dengan internet.

4. Infrastruktur : Infrastruktur dalam penelitian ini dapat

diartikan sebagai sarana penunjang yang memudahkan pegawai pada

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dalam

menjalankan pekerjaannya. Seperti peralatan Personal Computer (PC),

koneksi internet, mesin printer, kendaraan operasional yang nantinya dapat

mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dapat

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

5. Kepribadian Pegawai : Kepribadian pegawai dapat diartikan

bagaimana tingkah laku para pegawai pada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru dalam menjalankan

pekerjaannya, bagaimana pegawai tersebut dapat memberikan penampilan

yang simpatik secara wajar serta mampu memberikan kesan yang menarik

kepada setiap orang yang dilayani kebutuhannya.

2.9 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) variabel penelitian pada dasarnya adalah

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Dari pengertian diatas, maka penulis menetapkan beberapa

variabel yang diteliti oleh penulis, yaitu Strategi peningkatan kinerja.



Table 2.1: Operasional Variabel Indikator

Variabel Indikator Sub Indikator

1 2 3
Strategi Peningkatan
Kinerja Menurut
Dwiyanto (1995), PP 53
Tahun 2010

1. Disiplin Kinerja
Pegawai

2. Motivasi Pimpinan

3. Pengetahuan Pegawai

4. Infrastruktur

5. Kepribadian Pegawai

a. Pemahaman yang
baik mengenai
sistem aturan
pegawai

b. Sikap mental
pegawai

c. Sikap kelakuan
kesungguhan
pegawai

a. Pembinaan dari
pimpinan

b. Tindakan tegas dari
pimpinan

c. Komitmen pimpinan

a. Pegawai yang paham
teknologi (IT)

b. Pengaruh Diklat
yang diikuti pegawai

c. Cara pegawai dalam
menjalankan
tugasnya

a. Peralatan yang
digunakan dalam
bekerja

b. Kondisi peralatan
yang digunakan

c. Perbaikan peralatan
pendukung kerja

a. Prilaku pegawai
b. Penampilan simpatik

yang wajar dari
pegawai

c. Memberikan kesan



yang menarik
Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

2.10 Kerangka Pemikiran

UU Pokok Kepegawaian

No. 43 Tahun 1999

Kinerja Pegawai

Pelayanan Masyarakat

Tidak Memuaskan Memuaskan Kurang Memuaskan

Pelayanan Prima




