
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Dari hasil penelitian tentang Analisis Strategi Peningkatan Kinerja

Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Yang Baik pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru penulis akan

mengemukakan terlebih dahulu tentang identitas dari responden. Identitas

responden ini perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang

signifikan antara jawaban yang diberikan oleh responden terhadap analisa

yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

5.1.1 Umur Responden

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat

diketahui tingkat umur dari responden. Tingkatan umur ini mempengaruhi

analisa responden dalam menjawab kuisioner yang diberikan. Untuk

mengetahui umur responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1: Jumlah Responden Berdasarkan Umur

No. Umur Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

20-29 Tahun

30-39 Tahun

40-49 Tahun

50-59 Tahun

3

9

5

4

14,29%

42,85%

23,81%

19,05%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 21 orang pegawai

yang memiliki umur antara 20-29 tahun adalah sebanyak 3 orang dengan

persentase 14,29% dan merupakan persentase paling kecil, sedangkan

yang berumur antara 30-39 tahun adalah sebanyak 9 orang dengan timgkat

persentase 42,85% yang merupakan persentase tingkat umur paling tinggi.

Pegawai yang berumur antara 40-49 tahun berjumlah sebanyak 5 orang

dengan persentase 23,81% dan umur antara 50-59 tahun berjumlah

sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 19,05%.

5.1.2 Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui jenis kelamin responden maka dapat dilihat tabel

berdasarkan jenis kelamin dibawah ini :

Tabel 5.2: Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

1

2

Laki-Laki

Wanita

16

5

76,19%

23,81%

Jumlah 21 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat  jenis kelamin yang

paling tinggi adalah jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 16 orang

dengan persentase 76,19% dan yang berjenis kelamin wanita adalah

sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase 23,81%.



5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan merupakan suatu hal yang penting dikarenakan

juga akan berpengaruh bagaimana cara responden dalam menjawab

kuisioner yang diberikan. Untuk dapat mengetahui tingkat pendidikan dari

para responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3: Tingkat Pendidikan Responden

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

S2

S1

D III

D I

SMA/ SMK

2

10

2

1

6

9,52%

47,62%

9,52%

4,76%

28,57%

Jumlah 21 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan dari

responden, yaitu dengan tingkat pendidikan S2 adalah sebanyak 2 orang

dengan persentase 9,52%, S1 merupakan tingkat pendidikan yang paling

banyak dari responden sebanyak 10 orang dengan jumlah persentase

paling tinggi sebesar 47,62%, tingkat pendidikan D III sebanyak 2 orang

dengan persentase 9,52%, D I sebanyak 1 orang dengan persentase 4,76%

dan tingkat pendidikan SMA/ SMK sebanyak 6 orang dengan jumlah

persentase sebanyak 28,57%.



5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Untuk dapat mengetahui tingkat Golongan dari para responden

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4: Responden Berdasarkan Golongan/ Pangkat

No. Golongan/ Pangkat Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

IV A

III D

III C

III B

III A

II D

II C

II B

1

3

2

6

2

1

3

3

4,76%

14,29%

9,52%

28,57%

9,52%

4,76%

14,29%

14,29%

Jumlah 21 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari hasil tabel diatas dapat ketahui Golongan/ pangkat dari responden

yaitu dengan Golongan IV A sebanyak 1 orang dengan persentase 4,76%,

Golongan III D sebanyak 3 orabg dengan persentase 14,29%, Golongan III

C sebanyak 2 orang dengan persentase 9,52%, Golongan III B sebanyak 6

orang yang merupakan Golongan paling banyak dari responden dengan

tingkat persentase 28,57%, Golongan III A sebanyak 2 orang dengan

persentase 9,52%, Golongan II D sebanyak 1 orang dengan persentase



4,76%, Golongan II C sebanyak 3 orang dengan persentase 14,29% dan

Golongan II B sebanyak 3 orang dengan jumlah persentase 14,29%.

5.1.5 Agama Responden

Agama dari para responden dapat dilihat dalam rangkuman tabel

berikut ini :

Tabel 5.5: Responden Berdasarkan Agama

No. Agama Frekuensi Persentase (%)

1

2

Islam

Katolik

20

1

95,24%

4,76%

Jumlah 21 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan

tingkat agama yaitu agama Islam merupakan agama mayoritas dari

responden sebanyak 20 orang dengan jumlah persentase 95,24% dan

agama Kristen Katolik sebanyak 1 orang dengan jumlah persentase 4,76%.

5.2 Analisis Data

5.2.1 Observasi/ Pengamatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi.

Observasi yang penulis lakukan pada bulan Februari sebelum menyebarkan

kuesioner kepada responden. Dalam melakukan pengamatan penulis turun ke

lapangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Dari

hasil observasi penulis mendapatkan data sebagai berikut :



Infrastruktur dan sarana juga menentukan dalam upaya menjalankan

pekerjaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Berikut

penulis tampilkan infrastuktur dari hasil observasi yang ada di Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru dalam upaya meningkatkan

kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik pada pihak yang

membutuhkan.

Tabel 5.6: Jumlah Sarana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pekanbaru

No. Nama Barang
Kondisi

Jumlah
Layak Kurang

1

2

3

4

5

6

7

Personal Computer

Printer

Wifi

LAN (Local Area Network)

Mesin Antrian

Mobil

Sepeda Motor

30

21

1

1

2

2

2

7

2

0

0

0

0

0

37

23

1

1

2

2

2

Sumber : Data Penelitian Lapangan 2014

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah komputer dapat

dikatakan sebanding dengan  jumlah pegawai yang ada, namun masih ada

peralatan komputer yang kurang layak sebanyak 7 unit. Yang sebaiknya 7 unit

ini juga diperbaiki dan sehingga layak digunakan agar dapat digunakan

sebagai peralatan tambahan dalam bekerja. Juga jumlah mesin printer yang



tersedia sebanyak 23 unit namun yang layak pakai adalah sebanyak 21 unit

sehingga ada 3 unit yang kurang layak dipakai karena kondisinya yang rusak.

Sebaiknya mesin printer peralatan kerja ini juga dapat diperbaiki dan layak

pakai dalam menunjang pekerjaan para pegawai kantor. Ada juga peralatan

perangkat wifi yang hanya ada 1 buah yang menurut saya perangkat semacam

ini sangat kurang dan perlu ditambah agar jaringan yang tersedia lebih baik

dalam arti kata tidak lambat jaringannya dan juga lebih memudahkan para

pegawai dalam mengakses berbagai kebutuhannya dalam bekerja. Selain itu

juga Local Area Network (LAN) yang juga sangat membantu pekerjaan para

pegawai sehingga mempermudah koneksi antara satu sama lain dalam bekerja.

Tersedia juga mesin antrian sebanyak 2 buah yang membantu dan

memberikan kemudahan bagi berbagai pihak yang membutuhkan jasa

layanan. Serta di dukung juga dengan 2 buah mobil dan 2 buah sepeda motor

yang digunakan sehari-hari dalam bekerja yang juga sangat membantu

meringankan pekerjaan dari para pegawai di kantor ini.

Selain itu juga terdapat berbagai ruangan sebagai tempat menjalankan

pekerjaan yang mendukung proses pekerjaan dari para pegawai di kantor ini.

Berbagai ruangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.7: Ruangan Yang Tersedia di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Pekanbaru

No. Nama Ruang Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

Ruang Kepala Kantor

Ruang Sub Bagian Umum

Ruang Kerja Midle Office

Ruang Kerja Front Office

Ruang Treasury Learning Centre

Ruang Gudang Arsip

Ruang Pertemuan Aula

1

1

1

1

1

1

1

Sumber : Data Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat berbagai ruangan yang mendukung

pelaksanaan kerja para pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada berbagai pihak yang membutuhkan.

Dalam observasi yang penulis lakukan juga penulis dapati Kepala

Kantor atau pimpinan yang tidak sungkan untuk turun langsung meninjau

pekerjaan dari para pegawainya. Bahkan secara rutin pimpinan

memberikan motivasi kepada para pegawai setiap minggunya.

Kegiatan ini bertujuan untuk saling membuka dan memberikan

informasi dari pimpinan ke pegawai maupun dari pegawai kepada

pimpinan.



Pimpinan juga memberikan motivasi kepada para pegawainya dalam

setiap menjalankan pekerjaan dan seharusnya pula hal ini disambut baik

oleh para pegawai dalam bentuk menjalankan tugas pekerjaan dengan

baik.

5.2.2 Kuisioner/ Angket

Analisa data dari jawaban responden mengenai pernyataan yang

berhubungan dengan Peningkatan Kinerja bagi pegawai pegawai di Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, dimana pernyataan tersebut

dikelompokkan ke dalam tabel berdasarkan indikator-indikator variabel

penelitian yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

5.3 Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi (Fandy Tjiptono) dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk

pembagian dan penggunaan kekuatan dan material pada daerah-daerah

tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam defenisi lain dikatakan bahwa strategi

adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara dan

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Sedangkan kinerja menurut Sedarmayanti (2001) adalah : Performance

diterjemahkan menjadi kinerja yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja,

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

Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu ukuran



pencapaian yang telah dilakukan atau telah dicapai oleh seorang pegawai

dalam pekerjaannya.

Sehingga lebih lanjut dapat dikatakan bahwa strategi peningkatan

kinerja pegawai adalah suatu upaya atau rencana, baik rencana jangka pendek

maupun jangka panjang yang dilakukan oleh seorang pimpinan maupun

seorang pegawai dalam upaya terus meningkatkan hasil pencapaian kerja yang

telah ada menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengatakan

pengukuran kinerja bertujuan untuk :

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

Adapun tujuan dari peningkatan kinerja pegawai itu menurut

Dr.H.Sulipan,M.Pd. dalam blognya yang berjudul Manajemen Kinerja adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang menginginkan kinerja

bermutu

2. Untuk meningkatkan kemampuan sistem organisasi agar efektif dan

efisien

3. Membantu pegawai untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan

serta sikap positif  yang dimiliki

Dari berbagai tujuan ini tentunya tidak lain adalah dalam upaya

meningkatkan kinerja dari organisasi melalui para pegawainya dalam

memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan dengan sebaik-

baiknya.

5.3.1 Disiplin Kerja Pegawai

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disiplin diartikan

sebagai suatu tata tertib atau ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan yang ada.

Maka dapat digambarkan bahwa disiplin kerja pegawai yang dimaksudkan

disini adalah bagaimana sikap dan kelakuan dari pegawai itu sendiri dalam

menjalankan pekerjaannya.



Karena dalam menjalankan suatu pekerjaan dalam organisasi maka ada

aturan-aturan yang berlaku serta ada perlu menjaga sikap dalam bekerja. Sikap

seperti ini mutlak dimiliki dan dijalankan oleh setiap pegawai karena sikap

yang diperlihatkan akan menggambarkan hasil pekerjaan yang akan

dilakukannya.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai pemahaman

yang baik terhadap sistem aturan yang ada bagi pegawai di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Pekanbaru yang dilihat dari indikator disiplin kerja

pegawai dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel 5.8: Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Yang Baik

Terhadap Sistem Aturan Pegawai

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

9

11

1

0

0

42,86%

52,38%

4,76%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data diatas dapat dilihat jawaban responden terhadap memahami

dengan baik mengenai sistem aturan pegawai sebanyak 9 orang atau dengan

persentase 42,86% responden menjawab sangat setuju, 11 orang menjawab

setuju dengan jumlah persentase tertinggi berjumlah 52,38%, 1 orang



menjawab kurang setuju dengan persentase 4,76%. Sedangkan tidak ada satu

pun yang menjawab tidak seuju maupun sangat tidak setuju.

Dari hasil tersebut dapat dilihat mayoritas pegawai mengatakan merasa

telah memahami dengan baik sistem aturan yang ada bagi pegawai dengan

hasil persentase sebesar 52,38% mengatakan setuju dari 11 orang responden.

Ini dikarenakan para pegawai telah merasa menjalankan aturan kerja secara

tepat dan baik, hal ini juga sebanding dengan apa yang disampaikan oleh

Bapak Drs. Burhani AS.,MM selaku Kepala Kantor beliau mengatakan:

“Pada dasarnya para pegawai telah memahami sistem aturan yang
ada dan yang harus dikerjakan karena telah ada sosialisasi terhadap
berbagai aturan dan juga dari pegawai sendiri yang selalu mengikuti
perkembangan yang ada”

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya

pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru telah

memahami sistem aturan yang ada bagi pegawai. Namun tidak bisa dipungkiri

bahwa masih ada pegawai yang menjawab kurang setuju dengan persentase

4,76%, ini menggambarkan bahwa masih ada pegawai yang belum memahami

secara baik aturan yang ada tersebut. Maka selaku pimpinan Bapak Drs.

Burhani AS.,MM melaukan sebuah strategi untuk meningkatkan pengetahuan

dari pegawainya tersebut yaitu melalui kegiatan GKM (Gugus Kendali Mutu).

Kegiatan ini berupa pertemuan tatap muka mingguan yang dilakukan antara

pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk saling bertukar informasi

dan juga menambah pengetahuan bagi para pegawai dikantor tersebut.



Sikap mental pegawai yang dimaksudkan disini adalah sikap atau

tingkah laku yang baik sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku pada

umumnya. Maka dapat diartikan bagaimana cara atau sikap dari seorang

pegawai dalam menjalankan pekerjaannya dan bagaimana cara dalam

melayani berbagai pihak yang membutuhkan jasa layanan tersebut. Kemudian

untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap sikap yang baik dari

pegawai dalam menjalankan pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9: Responden Mengenai Sikap Yang Baik Dalam bekerja

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

15

6

0

0

0

71,43%

28,57%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui sebanyak 15 orang responden

menjawab sangat setuju dengan persentase 71,43%, responden dengan

jawaban setuju sebanyak 6 orang dengan persentase 28,57%. Sedangkan untuk

jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada satu pun

responden yang memilih.



Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab

sangat setuju sebanyak 15 orang dengan tingkat persentase 71,43%, hal ini

menunjukkan bahwa hampir semua pegawai sangat setuju bahwa dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan

perlu diimbangi dengan sikap dan tata prilaku yang baik. Hal yang sama juga

disampaikan Kepala Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM :

“Sikap dari para pegawai menunjukkan hal yang baik karena sudah
terikat pada konsep budaya organisasi yang harus saling menghargai satu
sama lain”

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa para pegawai telah memiliki

sikap yang baik dalam memberikan pelayanan dan dalam menjalankan tugas

pekerjaannya. Namun sedikit hal berbeda yang penulis temui adalah berkaitan

dengan kedisplinan pegawai. Dalam menjalankan pekerjaan seharusnya

pegawai tetap memperhatikan kerapian dan kedisiplinan seperti memakai

sepatu selama bekerja karena yang penulis temui ada beberapa pegawai yang

memakai sendal selama menjalankan pekerjaannya di jam kerja. Maka untuk

meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja selaku pimpinan Bapak

Drs. Burhani AS.,MM memberikan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan

baru yang ada bagi pegawai dan juga memberikan sanksi bagi yang

melanggarnya.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tentang kesungguhan

pegawai dalam menjalankan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.10: Responden Mengenai Kesungguhan Dalam Bekerja

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

15

6

0

0

0

71,43%

28,57%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat  dilihat bahwa hampir semua responden

menjawab sangat setuju dengan persentase sebanyak 71,43% dari 15 orang

dan yang menjawab setuju berjumlah 26,57% terdiri dari 6 orang responde.

Dan tidak ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju maupun sangat tidak

setuju.

Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas responden yang terdiri dari

pegawai mengatakan bahwa mereka sangat setuju bahwa dalam menjalankan

pekerjaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terlihat dari jumlah

responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 orang dan jumlah

persentase yang tinggi sebesar 71,43%. Hal yang sama juga disampaikan

Kepala Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM :

“Semua pegawai semestinya menjalankan pekerjaannya dengan baik,
karena jika tidak maka akan ada sanksi sesuai aturan”



Ini telah menggambarkan bahwa hampir semua pegawai memahami

bahwa dalam menjalankan pekerjaan perlu dilaksanakan dengan sunguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab dan pimpinan akan memberikan sanksi

bagi pegawai yang melanggar aturan maupun yang tidak bekerja sesuai aturan

yang telah ditetapkan.

Untuk melihat rekapitulasi dari indikator Disiplin Kerja Pegawai dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11: Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator

Disiplin Kerja Pegawai

No. Pertanyaan
Frekuensi/Persentase Jumlah

RespondenSS S KS TS STS

1 Saya memahami dengan

baik sistem aturan yang

ada bagi pegawai

9

(42,86)

11

(52,38)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

2 Sebagai peagawai saya

memiliki sikap yang baik

dalam bekerja

15

(71,43)

6

(28,57)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

3 Sebagai pegawai saya

memiliki kesungguhan

dalam bekerja dan

menyelesaikan pekerjaan

15

(71,43)

6

(28,57)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

Jumlah 39

(185,72)

23

(109,53)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0)
63

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa dari indikator disiplin

kerja pegawai sebanyak 39 menjawab sangat setuju dengan persentase

185,72%, setuju sebanyak 23 dengan persentase 109,53%, kurang setuju



sebanyak 1 dengan persentase 4,76% dan tidak ada yang memilih atau 0%

pada jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari berbagai uraian indikator diatas dapat digambarkan bahwa

kedisiplinan pegawai dalam menjalankan pekerjaan di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Pekanbaru adalah dalam kategori baik, namun perlu

terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal lagi.

5.3.2 Motivasi Pimpinan

Motivasi menurut Sardiman (2006) dapat diartikan sebagai suatu daya

penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Motivasi ini bisa berasal dari luar diri kita atau orang lain daan bisa juga

berasal dari dalam diri kita sendiri. Adapun fungsi motivasi itu sendiri ada 3,

yaitu :

1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan, untuk memengaruhi sikap apa

yang seharusnya diambil

2. Motivasi sebagai penggerak perbuatan, dorongan psikologis melahirkan

sikap yang tidak dapat terbendung dan akhirnya menjelma dalam bentuk

gerakan

3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan, maka seseorang akan dapat

mengambil keputusan mana yang akan dilakukannya dan mana yang akan

diabaikannya

Untuk melihat motivasi dari pimpinan dalam bentuk pembinaan yang

dilakukan oleh pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.12: Tanggapan Responden Terhadap Pembinaan Dari Pimpinan

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7

14

0

0

0

33,33%

66,67%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel dapat dilihat responden yang menjawab sangat setuju

sebanyak 7 orang dengan persentase 33,33% dan setuju sebanyak 14 orang

dengan 66,67% dan tidak ada yang memilih pada jawaban kurang setuju, tidak

setuju dan sangat tidak setuju. Dalam kutipan wawancara bersama Kepala

Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM mengatakan :

“Ya tentunya sebagai pimpinan kita memberikan motivasi dan
semangat kepada pegawai”

Maka dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa pimpinan senantiasa

memberikan motivasi kepada para pegawainnya agar tetap semangat dalam

menjalankan pekerjannya. Ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab

setuju sebanyak 14 orang dengan tinggi persentase sebesar 66,67%. Salah satu

strategi dari pimpinan untuk memberikan motivasi kepada para pegawainya

adalah dengan memberikan reward kepada pegawai yang dianggap berprestasi

nantinya yang akan dinilai dalam 3 bulan sekali.



Kemudian untuk mengetahui jawaban responden mengenai tindakan

tegas yang diambil oleh pimpinan jika pegawai melakukan kesalahan dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.13: Jawaban Responden Terhadap Tindakan Tegas Dari

Pimpinan

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

6

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Abstain

2

15

3

0

0

1

9,52%

71,43%

14,29%

0%

0%

4,76%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel dapat dilihat responden yang menjawab sangat setuju

sebanyak 2 orang dengan persentase 9,52%, setuju sebanyak 15 orang dengan

persentase 71,43%, kurang setuju sebanyak 3 orang dengan persentase

14,29%, dan tidak ada yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak

setuju, namun ada responden yang abstain atau memilih untuk tidak menjawab

pertanyaan ini sebanyak 1 orang dengan persentase 4,76%. Hal ini sejalan

dengan apa yang juga dikatakan oleh Kepala Kantor Bapak Drs. Burhani

AS.,MM :

“Kalau ada yang berbuat kesalahan sudah ada aturannya dalam
PP 53 tahun 2010”



Dari kedua uraian diatas telah sepakat bahwa jika ada yang melakukan

kesalahan maka akan diberi sanksi sesuai aturan yang telah ada. Ini terlihat

dari jawaban pimpinan dan jawaban responden pegawai sebanyak 15 orang

menjawab setuju dengan persentase 71,43%. Dan untuk menanggapi hasil

jawaban responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 3 orang dengan

persentase 14,29% dan yang abstain atau tidak menjawab sebanyak 1 orang

dengan persentase 4,76% maka strategi yang dilakukan selaku pimpinan

Bapak Drs. Burhani AS.,MM mengatakan bahwa ia akan memberikan

sosialisasi bagi para para pegawainya terhadap aturan-aturan yang ada dan

juga dengan kesadaran sendiri dari pegawai untuk memahami aturan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana komitmen dari pimpinan

dalam bentuk arahan yang diberikan oleh pimpinan tempat bekerja dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.14: Jawaban Responden Terhadap Komitmen Pimpinan Dalam

Memberikan Arahan Kepada Pegawai

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7

14

0

0

0

33,33%

66,67%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Dari tabel dapat dilihat responden yang menjawab sangat setuju

sebanyak 7 orang dengan persentase 33,33% dan setuju sebanyak 14 orang

dengan persentase 66,67%, sedangkan tidak ada responden yang menjawab

kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal yang sama juga

disampaikan Bapak Drs. Burhani AS.,MM selaku Kepala Kantor mengatakan:

“Ya setiap senin dan rabu pagi kami selalu adakan sharing session
untuk saling bertukar pendapat sekaligus memberikan arahan”

Dari data diatas dapat digambarkan bahwa pimpinan memiliki

komitmen dalam menjalankan tugasnya salah satunya dalam bentuk

memberikan arahan kepada para pegawai secara rutin 2 kali dalam 1 minggu,

dan juga didukung oleh jawaban responden pegawai sebanyak 14 orang

dengan persentase 66,67%.

Setelah kita mengetahui jawaban responden dari pernyataan yang

peneliti berikan tentang motivasi pimpinan, kita juga harus mengetahui

rekapitulasi jawaban responden dari indikator tersebut. Berikut ini hasil

rekapitulasinya sebagai berikut :



Tabel 5.15: Rekapitulasi Jawaban Responden Indikator Motivasi

Pimpinan

No. Pertanyaan
Frekuensi/Persentase Jumlah

RespondenSS S KS TS STS

1 Saya mendapatkan

pembinaan dari pimpinan

tempat saya bekerja

7

(33,33)

14

(66,67)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

2 Saya mendapatkan sanksi

jika saya melakukan

kesalahan dalam bekerja

2

(9,52)

15

(71,43)

3

(14,29)

0

(0,0)

0

(0,0)

20

(1 Abstain)

3 Sebagai pegawai saya

mendapatkan arahan

tentang bekerja yang jelas

dari pimpinan tempat saya

bekerja

7

(33,33)

14

(66,67)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

Jumlah 16

(76,19)

43

(204,76)

3

(14,29)

0

(0,0)

0

(0,0)
63

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian responden yang memilih sangat setuju adalah

sebanyak 16 (76,19%), setuju sebanyak 43 (204,76), kurang setuju 3 (14,29%)

dan tidak ada yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Maka dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pimpinan senantiasa

memberikan motivasi kepada para pegawainya dalam menjalankan tugas

pekerjannya.



5.3.3 Pengetahuan Pegawai

Pengetahuan pegawai disini yang dimaksudkan adalah mengenai

kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap pegawai di

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Kemampuan individu

dalam memahami penggunaan teknologi informasi (TI).

Selain itu bagaimana memahami penggunaan internet, kepahaman dari

berbagai pendidikan dan latihan (Diklat) yang telah diikuti. Serta bagaimana

menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang

dijalani secara baik dan tepat. Suatu organisasi yang produktif dan unggul

tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap pekerja

didalamnya.

Untuk melihat jawaban responden mengenai indikator pengetahuan

pegawai dalam bentuk apakah pegawai memahami dengan adanya teknologi

informasi (TI) yang mempermudah pekerjaan sehari-hari, dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 5.16: Jawaban Responden Mengenai Kepahaman Tentang

Peralatan IT

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

8

12

1

0

0

38,10%

57,14%

4,76%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden menjawab sangat setuju

sebanyak 8 orang (38,10%), jawaban setuju sebanyak 12 orang (57,14%)

merupakan jawaban terbanyak. Pilihan lain ada kurang setuju sebanyak 1

orang (4,76%). Dan tidak ada yang memilih jawaban tidak setuju maupun

sangat tidak setuju.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Drs. Burhani AS.,MM selaku

Kepala Kantor mengatakan :

“Setiap pegawai harus bisa memahami dan menggunakan peralatan teknologi
dalam bekerja karena merupakan suatu tuntutan dari pekerjaan”

Secara garis besar memang bisa dikatakan bahwa  hampir seluruh pegawai

telah memahami dengan baik penggunaan teknologi informasi (TI) dalam

bentuk penggunaan komputer, internet maupun aplikasi lainnya karena dapat

dilihat dari banyaknya responden yang menjawab setuju sebanyak 12 orang

dengan persentase 57,14%. Namun ada 1 responden yang mengatakan kurang

setuju dengan persentase 4,76%, hal ini penulis  lihat karena belum mampu

secara maksimalnya pegawai tersebut dalam memahami berbagai peralatan

pendukung kerja tersebut karena cenderung dianggap sulit untuk dipahami.

Maka salah satu cara yang dilakukan oleh Bapak Drs. Burhani AS.,MM

sebagai pimpinan adalah mengirim pegawainya untuk mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat) untuk peningkatan pemahaman penggunaan teknologi

informasi (TI) dalam bekerja.

Kemudian untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan (Diklat)

yang diikiuti pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.17: Jawaban Responden Terhadap Pengaruh Diklat Bagi

Pegawai

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6

14

1

0

0

28,57%

66,67%

4,76%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data dapat dilihat responden yang menjawab sangat setuju

sebanyak 6 orang (28,57%) dan jawaban setuju sebanyak 14 orang (66,67%)

serta jawaban kurang setuju sebanyak 1 (4,76%). Dan tidak ada responden

yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal yang sama

juga disampaikan oleh Kepala Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM :

“Ya kita ada juga namanya Gugus Kendali Mutu (GKM), ini
dilakukan setiap pekannya 1 kali, nah siapa saja pegawai yang mengikuti
Diklat akan diminta untuk membagikan hasil Diklatnya kepada pegawai yang
lain”

Dari uraian yang ada dapat digambarkan bahwa pegawai telah

menerapkan ilmu yang dimilikinya selama mengikuti Diklat tersebut, ini juga

terlihat dari banyaknya responden yang menjawab setuju sebanyak 14 orang

dengan persentase 66,67%. Namun dari pengamatan yang penulis lakukan hal

ini agak berbeda karena penulis melihat bahwa masih ada pegawai yang

belum terlalu cakap dalam memahami pekerjaannya.



Sebanding juga dengan seorang responden yang menjawab kurang

setuju dengan tingkat persentase 4,76%. Hal ini penulis lihat karena belum

maksimalnya pemahaman dari pegawai itu sendiri. Maka dari itu pimpinan di

kantor ini melakukan sebuah kegiatan bernama Gugus Kendali Mutu (GKM)

sebagai wadah saling berbgai dari pegawai yang telah mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat).

Selanjutnya untuk melihat apakah pegawai dalam bekerja telah

menerapkan sesuai keilmuwan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 5.18: Jawaban Responden Terhadap Pekerjaan Yang Dijalankan

Sesuai Keilmuwan

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

8

12

1

0

0

38,10%

57,14%

4,76%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 8 orang responden menjawab

sangat setuju (38,10%), setuju sebanyak 12 orang (57,14%), kurang setuju 1

orang (4,76%), dan tidak ada yang memilih jawaban tidak setuju maupun

sangat tidak setuju. Maka dapat digambarkan bahwa pegawai telah

menjalankan pekerjannya sesuai dengan bidang kelimuwan yang dimilikinya



seperti yang digambarkan dari jawaban responden sebanyak 12 orang

(57,14%) yang menjawab setuju.

Untuk melihat rekapitulasi keseluruhan dari indikator  pemahaman

pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.19: Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator

Pemahaman Pegawai

No. Pertanyaan
Frekuensi/Persentase Jumlah

RespondenSS S KS TS STS

1 Sebagai pegawai

keuangan saya memahami

pengololaan teknologi

(IT) dalam bekerja

8

(38,10)

12

(57,14)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

2 Saya telah menerapkan

ilmu yang saya dapat dari

berbagai Diklat yang saya

ikuti dalam bekerja

6

(28,57)

14

(66,67)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

3 Saya menjalankan tugas

dalam bekerjabsesuai

aturan dan kelimuwan

yang saya miliki

8

(38,10)

12

(57,14)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

Jumlah 22

(104,76)

38

(180,95)

3

(14,29)

0

(0,0)

0

(0,0)
63

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel diatas dapat dilhat bahwa responden yang menjawan sangat

setuju ada sebanyak 22 orang (104,76%), setuju sebanyak 38 orang

(180,95%), kurang setuju sebanyak 3 orang (14,29%). Dan tidak ada satupun

yang memilih jawaban tidak setuju maupun sangat tidak setuju (0%).

Maka dari indikator pemahaman pegawai dalam arti kata kemampuan

sumber daya manusia yang dimilikinya oleh Kantor Pelayanan



Perbendaharaan Negara Pekanbaru dapat dikatakan sudah baik. Meskipun

dari hasil wawancara menunjukkan jawaban yang baik pula, namun masih

perlu pembinaan lebih lanjut mengingat temuan yang penulis dapati di

lapangan dan dari hasil jawaban responden yang menjawab kurang setuju

pada setiap pernyataan yang penulis berikan. Ditambah dengan jumlah

pegawai yang cenderung sedikit menurut penulis tidak sebanding dengan

beban kerja yang harus dikerjakan, sehingga memunculkan permasalahan

baru didalam bekerja karena target penyelesaian dalam bekrja bisa saja

tertunda atau lewat dari jadwal yang ditetapkan karena jumlah pegawai yang

tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan di instansi

ini.

5.3.4 Infrastruktur

Infrastruktur disini dimaksudkan pada keberadaan peralatan

pendukung kerja seperti personal computer (PC) berserta perangkatnya telah

mencukupi bagi kelancaran pelaksanaan kerja pegawai. Spesifikasi komputer

atau laptop harus disesuaikan dengan kecerdasan yang dimiliki manusia

sebagai penggunanya. Dalam arti kata kelebihan dari komputer harus mampu

diimbangi dengan kemampuan manusia sebagai pengguna untuk

menggunakannya agar pencapaian kerja yang diinginkan dapat maksimaal.

Dalam infrastruktur TI (Teknologi Informasi) tidak hanya sekedar pada bentuk

fisik dari komputernya saja namun lebih jauh ada penggunaan mesin printer,



mesin scan, internet yang semua itu mendukung dan tentunya mempermudah

pencapaian kerja dari pegawai.

Untuk melihat jawaban dari responden mengenai ketersediaan

peralatan pendukung kerja IT berupa komputer, mesin printer, dan internet

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.20: Jawaban Responden Terhadap Ketersediaan Peralatan IT

(komputer, mesin printer dan internet) Yang Sangat

Membantu Pekerjaan

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

9

12

0

0

0

42,86%

57,14%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat

setuju adalah sebanyak 9 orang dengan 42,86% dan jawaban setuju sebanyak

12 orang dengan 57,14%, dan tidak ada responden yang memilih jawaban

kurang setuju, tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal yang sama juga

disampaikan Kepala Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM :

“Penggunaan komputer, mesin printer dan internet tentunya
merupakan strategi yang sangat efektif dalam menjalankan pekerjaan sehari-
hari, karena dengan teknologi informasi ini menjadi media komunikasi yang
baik, secara vertikal maupun horizontal”



Dari uraian wawancara dan hasil responden telah menggambarkan

bahwa penggunan media-media teknologi informasi seperti komputer, mesin

printer bahkan internet sangat efektif dan mempermudah pekerjaan dari

pegawai sendiri, hal ini dapat terlihat pada jumlah persentase yang mencapai

57,14% atau sebanyak 12 orang responden menjawab setuju.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi peralatan yang

digunakan dalam bekerja apakah dalam kondisi baik atau tidak dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 5.21: Jawaban Responden Mengenai Kondisi Peralatan TI

(Teknologi Informasi) Pendukung Kerja

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

3

16

2

0

0

14,29%

76,19%

9,52%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data diatas dapat dilihat jawaban responden yang menjawab

sangat setuju sebanyak 3 orang (14,29%), jawaban setuju sebanyak 16 orang

(76,19%), kurang setuju sebanyak 2 orang (9,52%), dan tidak ada yang

memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kemudian penulis

bandingkan dengan jawaban dari Sekretaris Sub Bagian Umum Bapak Arief

Eko Purwanto, yang mengatakan :



“Kondisi peralatan komputer dan mesin printer masih ada beberapa
yang tidak layak pakai atau rusak dan untuk jaringan wifi hanya ada satu
beserta LAN (Local Area Network)”

Dari uraian jawaban responden dan hasil wawancara dengan Bapak

Arief Eko Purwanto menggambarkan bahwa belum sepenuhnya peralatan TI

baik itu komputer, mesin printer memiliki kondisi layak pakai semua karena

masih ada beberapa yang rusak dan belum diperbaiki, ditambah lagi dengan

jaringan wifi yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pekanbaru ini hanya ada satu unit, sehingga menurut informasi dari beberapa

pegawai atau responden mengatakan bahwa jaringan internet di kantor

tersebut masih lambat karena hanya bertumpu pada satu jaringan saja.

Hal yang sama juga penulis temui saat melakukan pengamatan di

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, bahwa memang masih

ada beberapa peralatan komputer dan mesin printer yang rusak atau tidak

layak pakai, begitu juga dengan jaringan internet yang penulis temui

terkadang masih sering mengalami kelambatan dari mengakses internet

melalui jaringan wifi tersebut, karena bertumpunya pada satu jaringan

internet yang memiliki kapasitas terbatas. Maka seharusnya dengan kondisi

yang ada ini pihak kantor sudah seharusnya melakukan perbaikan terhadap

berbagai peralatan kerja yang masih rusak dan menambah jaringan internet

untuk lebih mempercepat akses dan mempermudah pegawai dalam

melaksanakan pekerjaan serta dapat mengejar target pekerjaan yang

diinginkan.



Selanjutnya untuk melihat bagaimana perawatan peralatan kerja di

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru berjalan rutin atau tidak

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.22: Jawaban Responden Terhadap Perawatan Peralatan Kerja

Yang Dilakukan Secara Rutin

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

5

11

4

1

0

23,81%

52,38%

19,05%

4,76%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat

setuju ada sebanyak 5 orang (23,81%), setuju sebanyak 11 orang (52,38%),

kurang setuju sebanyak 4 orang (19,05%), tidak setuju sebanyak 1 orang

(4,76%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Kemudian hasil

wawancara dengan Kepala Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM mengatakan:

“Perawatan peralatan yang rusak bisa segera diperbaiki karena
pada dasarnya telah termuat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran)”

Namun apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor sedikit

berbeda dengan yang penulis temui dilapangan. Karena penulis menemukan

masih adanya peralatan kerja seperti komputer dan mesin printer yang masih

rusak dan belum diperbaiki, begitu juga dengan jaringan wifi yang hanya ada

satu di kantor ini dan terkadang mengalami kelambatan dalam mengakses



jaringan internet, namun ini semua belum di perbaiki, artinya yang penulis

temui adalah hal yang tidak sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh

Bapak Kepala Kantor sebelumnya.

Apa yang penulis temui sama dengan hasil responden yang masih ada

menjawan kurang setuju sebanyak 4 orang dengan persentase 19,05% dan

tidak setuju sebanyak 1 orang dengan persentase 4,76%, hal ini juga

sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Arief Eko Purwanto

selaku Sekretaris Sub Bagian Umum :

“Dari seluruh komputer yang tersedia masih ada beberapa yang
rusak sama juga dengan mesin printernya”

Maka dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa perawatan

peralatan kerja yang rusak sudah dilakukan namun belum dilakukan secara

rutin sesuai kebutuhan.

Selanjutnya untuk melihat rekapitulasi jawaban responden terhadap

indikator infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.23: Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator

Infrastruktur

No. Pertanyaan
Frekuensi/Persentase Jumlah

RespondenSS S KS TS STS

1 Ketersediaan peralatan IT

(Komputer, Internet, dll)

serta peralatan lainnya

mempermudah saya

dalam menyelesaikan

pekerjaan

9

(42,86)

12

(57,14)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

2 Kondisi peralatan kerja

yang saya gunakan masih

dalam kondisi baik dan

layak digunakan dalam

bekerja

3

(14,29)

16

(76,19)

2

(9,52)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

3 Perawatan dan perbaikan

dari seluruh peralatan

pendukung pekerjaan

dilakukan secara rutin

5

(23,81)

11

(52,38)

4

(19,05)

1

(4,76)

0

(0,0)
21

Jumlah 17

(80,95)

39

(185,71)

6

(28,57)

1

(4,76)

0

(0,0) 63

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Maka dari data diatas dapat dikeatahui responden yang menjawab

pada indikator infrastruktur, yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang

(80,95%), setuju sebanyak 39 orang (185,71%), kurang setuju sebanyak 6

orang (28,57%), tidak setuju sebanyak 1 orang (4,76%), dan tidak ada yang

memilih jawaban sangat tidak setuju.



Dapat dikatakan bahwa infrastruktur pada kantor ini sudah tersedia

baik, namun perlu adanya perawatan secara rutin dan perbaikan atas

peralatan-peralatan yang rusak agar pencapaian kerja dari pegawai lebih

efektif dan efisien dan seimbang upaya yang dilakukan Bapak Drs. Burhani

AS.,MM selaku pimpinan yang mengatakan bahwa :

“Perawatan peralatan yang rusak bisa segera diperbaiki karena
pada dasarnya telah termuat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran)”.

5.3.5 Kepribadian Pegawai

Kepribadian pegawai dimaksudkan sebagai tingkah laku atau cara

dari seorang pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Bagaimana dalam

melaksanakan pekerjaan tidak hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab

namun dalam melakukannya pun perlu ada cara dan tingkah laku yang sesuai

dan baik sehingga memberikan kesan yang menarik bagi setiap pihak yang

dilayaninya.

Untuk melihat jawaban responden mengenai penampilan yang

menarik yang diberikan dalam bekerja dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 5.24: Jawaban Responden Mengenai Prilaku Pegawai Dalam

Bekerja

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

13

8

0

0

0

61,90%

38,10%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab

mengenai prilaku baik yang diberikan dalam bekerja, yang menjawab sangat

setuju ada sebanyak 13 orang (61,90%), setuju sebanyak 8 orang (38,10%),

dan tidak ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju maupun sangat

tidak setuju.

Hal yang sama juga disampaikan dalam wawancara bersama Kepala

Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM yang mengatakan :

“Setiap pegawai memiliki prilaku yang baik dalam bekerja karena
terikat pada konsep budaya organisasi”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya pegawai

memiliki prilaku yang baik dalam bekerja dan melayani pihak yang

membutuhkan, namun ada sedikit kondisi berbeda yang penulis temui

dilapangan bahwa ada oknum pegawai yang dalam melayani masyarakat

terkadang tidak menunjukkan tata krama yang sepantasnya, baik dari tata

cara berbicara maupun komunikasi bersama lawan bicara. Juga yang penulis



temui dilapangan adalah adanya oknum yang terkadang memilih-memilih

sikap terhadap siapa yang dilayaninya saat itu, seandainya yang dilayaninya

saat itu adalah seorang lawan jenis dari oknum pegawai maka dia cenderung

memberikan sikap yang ramah dan berusaha memberikan kesan yang

menarik yang berbeda dilakukannya jika yang dilayaninya saat itu adalah

sama jenis gendernya maka sikap yang dimunculkan cenderung pasif, bahkan

dingin dalam melayani. Hal ini menurut penulis tidak sepantasnya dilakukan,

karena pada prinsipnya didalam melayani masyarakat atau pihak yang

membutuhkan harus dilakukan dengan perlakuan yang sama, yakni baik,

sopan dan santun dalam bicara dan prilaku bekerja dalam melayani setiap

pihak yang membutuhkan jasa layanan. Maka salah satu cara yang dilakukan

oleh pimpinan di kantor ini adalah dengan memberikan sanksi bagi pegawai

yang melanggar aturan termasuk dalam melayani dengan sikap yang tidak

baik dan tidak sesuai etika dalam bekerja.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden terhadap penampilan

yang seharusnya diberikan dalam bekerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.25: Jawaban Responden Terhadap Penampilan Yang

Seharusnya Diberikan Dalam Bekerja

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

8

13

0

0

0

38,10%

61,90%

0%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data dapat dilihat responden yang menjawab terkait penampilan

yang seharusnya diberikan dalam bekerja, terdapat jawaban sangat setuju

sebanyak 8 orang (38,10%), jawaban setuju sebanyak 13 orang (61,90%), dan

tidak ada satu pun yang menjawab kurang setuju, tidak setuju maupun sangat

tidak setuju.

Hal ini juga sebanding dengan hasil wawancara bersama Kepala

Kantor Bapak Drs. Burhani AS.,MM yang mengatakan :

“Pegawai terikat pada budaya organisasi dan aturan pada PP No 53
Tahun 2010”

Maka dengan melihat uraian dari jawaban responden yang menjawab

setuju mencapai 61,90% atau 13 orang dan ditambah dari hasil wawancara

dapat digambarkan bahwa pada umunya telah memberikan prilaku yang baik

dalam menjalankan pekerjannya. Dan pimpinan juga akan memberikan

reward (penghargaan) bagi pegawai yang dianggap berprestasi.



Selanjutnya kita akan melihat hasil responden mengenai dalam

bekerja apakah pegawai akan memberikan kesan yang menarik pada tabel

berikut :

Tabel 5.26: Jawaban Responden Terhadap Memberikan Kesan Yang

Menarik Dalam Bekerja

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

9

11

1

0

0

42,86%

52,38%

4,76%

0%

0%

Jumlah 21 100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab

pentingnya memberikan kesan yang menarik dalam bekerja adalah yang

menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang dengan 42,86%, jawaban setuju

sebanyak 11 orang dengan 52,38%, kurang setuju sebanyak 1 orang dengan

4,76%, dan tidak ada yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak

setuju.

Namun ada sedikit hal berbeda yang penulis temui dilapangan bahwa

masih ada oknum dari pegawai yang dalam menjalankan pekerjaannya tidak

memberikan kesan yang menarik seperti pada cara melayani masyarakat

ataupun pihak yang membutuhkan dengan berwajah tidak ramah bahkan

terkadang terkesan dingin dalam melayani.



Maka dari uraian responden dan yang penulis temui dilapangan dapat

dikatakan bahwa hampir semua pegawai memahami baik bahwa dalam

bekerja juga perlu memberikan kesan yang menarik sehingga pihak yang

dilayani merasa senang atas layanan yang kita berikan, namun penulis masih

mendapati oknum pegawai yang tidak memberikan kesan menarik dalam

bekerja, ini dimungkinkan karena oknum pegawai tersebut belum benar-

benar memahami aturan bekerja dalam melayani dan memberikan service

excellent kepada pihak yang membutuhkan jasa layanan atau belum

pahamnya pegawai terhadap aturan bagi pegawai yang telah ada.

Selanjutnya untuk melihat rekapitulasi jawaban responden pada

indikator kepribadian pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.27: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator

Kepribadian Pegawai

No. Pertanyaan
Frekuensi/Persentase Jumlah

RespondenSS S KS TS STS

1 Sebagai pegawai saya

menunjukkan prilaku

yang baik dalam bekerja

dan melayani masyarakat

13

(61,90)

8

(38,10)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

2 Sebagai pegawai saya

senantiasa memberikan

penampilan simpatik

yang wajar dalam

menjalankan pekerjaan

8

(38,10)

13

(61,90)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

3 Selaku pegawai dalam

bekerja saya berusaha

memberikan kesan yang

menarik dalam saya

menyelesaikan pekerjaan

9

(42,86)

11

(52,38)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0)
21

Jumlah 30

(142,85)

32

(152,38)

1

(4,76)

0

(0,0)

0

(0,0) 63

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari data rekapitulasi responden terhadap kepribadian pegawai dapat

dilihat yang menjawab sangat setuju sebanyak 30 orang dengan persentase

142,85%, yang menjawab setuju sebanyak 32 orang dengan 152,38%, yang

menjawan kurang setuju sebanyak 1 orang dengan persentase 4,76%, dan

tidak ada yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju (0%).

Selanjutnya dapar digambarkan bahwa kepribadian pegawai dalam

bekerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ini bisa dikatakan

baik, namun masih ada oknum yang belum menjalankan kepribadian yang



baik dengan sepenuhnya dalam menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-hari

dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas. Maka sebagai pimpinan

Bapak Drs. Burhani AS,.MM melakukan sebuah upaya yaitu berupa

penilaian pegawai berprestasi yang akan dinilai dalam 3 bulan sekali atau per

trisemester agar para pegawai semakin semangat dan memompa kinerja yang

baik dalam menjalankan pekerjaan mereka.

5.4 Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian melalui observasi, angket/

kuisioner dan wawancara dalam penjelasan diatas, maka berikut ini akan

dijelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian

yang ada, yaitu sebagai berikut :



Tabel 5.28 Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden

No. Tabel
SS S KS TS STS

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

1 5.8 9 42,86 11 52,38 1 4,76 0 0 0 0

2 5.9 15 71,43 6 28,57 0 0 0 0 0 0

3 5.10 15 71,43 6 28,57 0 0 0 0 0 0

4 5.12 7 33,33 14 66,67 0 0 0 0 0 0

5 5.13 2 9,52 15 71,43 3 14,29 0 0 0 0

6 5.14 7 33,33 14 66,67 0 0 0 0 0 0

7 5.16 8 38,10 12 57,14 1 4,76 0 0 0 0

8 5.17 6 28,57 14 66,67 1 4,76 0 0 0 0

9 5.18 8 38,10 12 57,14 1 4,76 0 0 0 0

10 5.20 9 42,86 12 57,14 0 0 0 0 0 0

11 5.21 3 14,29 16 76,19 2 9,52 0 0 0 0

12 5.22 5 23,81 11 52,38 4 19,05 1 4,76 0 0

13 5.24 13 61,90 8 38,10 0 0 0 0 0 0

14 5.25 8 38,10 13 61,90 0 0 0 0 0 0

15 5.26 9 42,86 11 52,38 1 4,76 0 0 0 0

Jumlah 90 560,49 175 833,34 14 66,67 1 4,76 0 0

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui Frekuensi option

sebagai berikut :

A = 90

B = 175

C = 14

D = 1

E = 0

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat

digunakan rumus sebagai berikut :

N = Fa + Fb + Fc + Fd + Fe

= 90 + 175 + 14 + 1 + 0

= 280

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara

memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 5

Option B dengan bobot 4

Option C dengan bobot 3

Option D dengan bobot 2

Option E dengan bobot 1



Dari bobot yang telah diberi nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F

sebagai berikut :

Frekuensi option

Frekuensi option

Frekuensi option

Frekuensi option

Frekuensi option

Jumlah F =1194

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari

persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

P= 1194 x 100 5
280

P= 426,43 5

P= 85,29

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah

Analisis Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Memberikan

Pelayanan Yang Baik Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pekanbaru. Untuk memahami maksimal atau belum maksimalnya Analisis

Strategi Kinerja tersebut akan diberi ukuran, menurut Suhairimi Ari Kunto

sebagai berikut :



Tinggi/ Maksimal : 76-100%

Cukup/ Kurang : 56-75%

Rendah/ Tidak Maksimal : 40-55%

Sangat Rendah/ Sangat Tidak Maksimal : 0-39%

Dari rekapitulasi kuesioner tentang Analisis Strategi Peningkatan

Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Yang Baik Pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru menunjukkan berada dalam

kategori maksimal, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif

yang berjumlah 85,29%. Dari beberapa informan yang terdiri dari Bapak

Khamsi (Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau), Bapak

Mardial (Balai Diklat Keuangan Pekanbaru), Ibu Hesti (Kementerian

Agama Provinsi Riau), Bapak Muharram (Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tampan Pekanbaru), dan Bapak Syaiful (Kejaksaan Negeri Pangkalan

Kerinci) juga rata-rata mengatakan hal yang sama yaitu hasil dari pelayanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru berada dalam

posisi baik, namun berbeda dengan hasil observasi dan wawancara yang

penulis lakukan terkait strategi peningkatan kinerja pegawai di instansi

pemerintah ini, penulis mengatakan masih belum berjalan secara baik dan

maksimal karena masih ada beberapa pegawai yang tidak paham dengan

tata kelola teknologi informasi (TI), seperti penggunaan komputer, peralatan

kerja lainnya, serta berbagai program pendukung pelaksanaan kerja.



Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem aturan yang

ada dalam bekerja, serta masih ada peralatan-peralatan pendukung kerja

yang perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya dalam upaya terus

memberikan pelayanan yang baik atau service excellent kepada masyarakat

maupun pihak yang membutuhkan dan turut menciptakan konsep good

governance di negeri ini.


