
i 
 

ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI, KOMPETENSI DAN 

INSENTIF TERHADAP KINERJA  ANGGOTA UNIT 

LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018  

 

TESIS  

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana S-2  

Program Studi Magister Manajemen Widya Wiwaha  

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh 

AGUS SUJARWO 

161303210 

 

Kepada 

MAGISTER MANAJEMEN 

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA 

2018 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



ii 
 

PERNYATAAN  

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang 

pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan 

sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

Yogyakarta,    Maret 2018 

 

 

AGUS SUJARWO 

NIM. 161303210 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



iii 
 

  

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

rakhmat serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga tesis dengan judul, 

“ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI, KOMPETENSI, DAN INSENTIF 

TERHADAP KINERJA ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 

BARANG/JASA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018” dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu 

persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh derajat kesarjanaan Strata-2 

pada program Magister Manajemen di STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.  

Tesis ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan pihak-pihak yang 

telah dengan sukarela memberikan bimbingan, nasehat, keterangan, saran serta 

dorongan yang sangat berguna. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, 

penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. DR Muhammad Su’ud MM selaku dosen pembimbing I yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.  

2. Dra. Lukia Zuraida MM selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

menyediakan waktu, pikiran, tenaga serta semangat hingga penulisan tesis ini 

selesai.  

3. Drs. John Supriyanto, MIM, PhD selaku Direktur Program Magister 

Manajemen STIE Widya Wiwaha 

4. Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberi semangat dan dorongan 

dalam menempuh pendidikan. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



v 
 

5. Pimpinan di Kabupaten Temanggung yang telah memberikan ijin untuk studi 

lanjut. 

6. Segenap civitas akademika STIE Widya Wiwaha dan semua pihak yang tidak 

bisa kami sebutkan satu persatu.  

      Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tesis ini masih terdapat banyak 

kekurangannya, untuk itu saran, kritik dan masukan sangat diharapkan demi 

perbaikan penelitian ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

dan semua pihak dalam menambah khasanah pengetahuan serta dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  

 

Yogyakarta , 20 Maret 2018 

 

 

Penulis 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



vi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………. 

HALAMAN PERNYATAAN ………………………………………….. 

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………... 

KATA PENGANTAR ………………………………………………….. 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………. 

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………...... 

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………..... 

DAFTAR TABEL ……………………………………………………..... 

ABSTRAKSI ……………………………………………………………. 

BAB I   PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah…………………………………............ 

1.2. Rumusan Masalah ………..……………………………….......... 

1.3. Pertanyaan Penelitian ……………………………………........... 

1.4. Tujuan Penelitian …...…………………………………….......... 

1.5. Manfaat Penelitian ………………………………………........... 

BAB II  LANDASAN TEORI  

2.1. Komunikasi …………………………………………….............. 

2.2. Kompetensi………………………………………………........... 

2.3. Insentif ………..……….............………………………….......... 

2.4. Kinerja…....…………….............………………………….......... 

 

 i 

ii 

iii 

iv 

v 

ix 

x 

xi 

xiii 

1 

1 

10 

10 

11 

12 

13 

13 

34 

49 

58 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



vii 
 

BAB III METODE PENELITIAN  

3.1. Rancangan penelitian…..…………………………………......... 

3.2. Tempat penelitian…...……………………………………........... 

3.3. Kerangka penelitian……………………………………….......... 

3.4. Hipotesis........................................................................................ 

3.5. Variabel dan Definisi operasional…………………………......... 

3.6. Populasi dan sampel…………………..……………………........ 

3.7. Sumber Data Penelitian ................................................................ 

3.8. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 

3.9. Metode Analisis Data ................................................................... 

3.10. Pengujian Hipotesis ..................................................................... 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian..................... ………..................…………......... 

4.1.1. Deskripsi Organisasi ......................................................... 

4.1.2. Deskripsi Data Responden ................................................ 

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian ............................................ 

4.1.4. Uji Instrumen Data ............................................................ 

4.2. Pembahasan.............................……….......………………........... 

4.2.1. Analisis Variabel Penelitian............................................... 

4.2.2. Pengujian Hipotesis..…………….........………………..... 

BAB V    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan ………...…………………………………….. 

B. Saran ……………………………………………................ 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

75 

76 

77 

79 

81 

83 

83 

83 

84 

88 

92 

98 

98 

112 

121 

121 

122 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



viii 
 

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 

LAMPIRAN 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



ix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran  1  Kuesioner 

Lampiran  2  Tabulasi Data Variabel Komunikasi 

Lampiran  3   Tabulasi Data Variabel Kompetensi 

Lampiran  4   Tabulasi Data Variabel Insentif 

Lampiran  5   Tabulasi Data Variabel Kinerja 

Lampiran  6   Tabulasi Data Responden 

Lampiran  7  Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Komunikasi 

Lampiran  8  Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kompetensi 

Lampiran  9   Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Insentif 

Lampiran  10  Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kinerja 

Lampiran  11  Hasil Analisis Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja 

Lampiran  12  Hasil Analisis Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Lampiran  13  Hasil Analisis Pengaruh Insentif terhadap Kinerja STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



x 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 

Gambar 2.2 

Gambar 2.3 

Gambar 2.4 

 

Gambar 3.1 

Unsur-Unsur Komunikasi .................................................... 

Fenomena Gunung Es tentang Kompetensi.......................... 

Bagan Pembandingan Faktor Kompensasi dan Insentif....... 

Diagram Skematis Teori Perilaku dan Kinerja Dari 

Gibson..................................................................................... 

Model Penelitian .................................................................... 

16 

37 

50 

 

66 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1.1 

Tabel 1.2 

 

Tabel 1.3 

 

Tabel 1.4 

Tabel 1.5 

 

Tabel 3.1 

 

Tabel 4.1  

Tabel 4.2  

Tabel 4.3  

Tabel 4.4  

Tabel 4.5  

Tabel 4.6  

Tabel 4.7  

Tabel 4.8  

Tabel 4.9  

Tabel 4.10  

Persebaran Anggota ULP Kabupaten Temanggung................ 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 

2017 .................................................................................. 

Jumlah Keterlibatan Anggota ULP Kabupaten Temangung 

dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 2017 ............. 

Honorarium Pokja ULP Kabupaten Temanggung ................. 

Honorarium Pokja ULP berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan ................................................................................ 

Variabel dan Definisi Operasional Kompetensi, Komitmen, 

Insentif dan Kinerja ................................................................ 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................. 

Distibusi Responden Berdasarkan Umur ................................ 

Distibusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ......... 

Distibusi Responden Menurut Masa Kerja ............................. 

Frekuensi Variabel Komunikasi ............................................. 

Frekuensi Variabel Kompetensi ............................................. 

Frekuensi Variabel Insentif .................................................... 

Frekuensi Variabel Kinerja ..................................................... 

Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi (X1)........................ 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X2)........................ 

3 

 

5 

 

6 

8 

 

9 

 

74 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

90 

91 

93 

94 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



xii 
 

Tabel 4.11  

Tabel 4.12  

Tabel 4.13  

Tabel 4.14  

Tabel 4.15  

Tabel 4.16  

Tabel 4.17  

Tabel 4.18  

Tabel 4.19  

Tabel 4.20  

Tabel 4.21  

Tabel 4.22  

Tabel 4.23  

Tabel 4.24  

Tabel 4.25  

Tabel 4.26  

Hasil Uji Validitas Variabel Insentif (X3) .............................. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) ................................ 

Hasil Uji Reliabilitas .............................................................. 

Pedoman Kategori Variabel Komunikasi ............................... 

Komunikasi anggota ULP Kabupaten Temanggung .............. 

Kategori Persentase Komunikasi ............................................ 

Pedoman Kategori Variabel Kompetensi................................ 

Kompetensi anggota ULP Kabupaten Temanggung .............. 

Kategori Persentase Kompetensi ............................................ 

Pedoman Kategori Variabel Insentif ..................................... 

Insentif anggota ULP Kabupaten Temanggung ..................... 

Kategori Persentase Insentif ................................................... 

Pedoman Kategori Variabel Kinerja ...................................... 

Kinerja anggota ULP Kabupaten Temanggung ..................... 

Kategori Persentase Kinerja ................................................... 

Rekapitulasi Hasil Pengujian pengaruh Komunikasi, 

Kompetensi dan Insentif terhadap Kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung ........................................................ 

 

95 

96 

97 

99 

100 

101 

103 

103 

104 

106 

107 

107 

109 

110 

111 

 

 

113 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



xiii 
 

ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI, KOMPETENSI, DAN INSENTIF 

TERHADAP KINERJA ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 

BARANG/JASA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 

 

Agus Sujarwo 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengalisis pengaruh komunikasi, kompetensi, dan insentif 

terhadap kinerja anggota unit layanan pengadaan (ulp) barang/jasa kabupaten 

temanggung tahun 2018. Hasi penelitian menunjukkan bahwa: 1) komunikasi 

antar anggota ULP Kabupaten Temanggung berpengaruh terhadap kinerja, dilihat 

dari hasil analisis variabel komunikasi yang berada pada angka 74% atau kategori 

baik, hasil pengujian hipotesis, yang menyatakan bahwa secara parsial 

Komunikasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) dan besarnya 

pengaruh komunikasi secara parsial terhadap kinerja adalah 60,9%, 2) kompetensi 

anggota ULP Kabupaten Temanggung mempunyai pengaruh cukup tinggi, dilihat 

dari hasil analisis variabel kompetensi yang berada pada angka 73% atau kategori 

cukup tinggi, hasil pengujian hipotesis, yang menyatakan bahwa secara parsial 

Kompetensi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) dan besarnya 

pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kinerja adalah 64,2%, dan 3) Insentif 

anggota ULP Kabupaten Temanggung berpengaruh cukup tinggi, dilihat dari hasil 

analisis variabel kompetensi yang berada pada angka 68% atau kategori cukup 

tinggi, hasil pengujian hipotesis, yang menyatakan bahwa secara parsial Insentif 
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(X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) dan besarnya pengaruh insentif 

secara parsial terhadap kinerja hanya sebesar  6,3%. 

Kata kunci: komunikasi, kompetensi, insentif, kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



xv 
 

ANALYSIS OF INFLUENCE OF COMMUNICATION, COMPETENCY, AND 

INCENTIVES ON PERFORMANCE OF UNIT SERVICES PROCUREMENT 

SERVICES (ULP) GOODS / SERVICES IN TEMANGGUNG DISTRICT 2018 

 

Agus Sujarwo 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the influence of communication, competence, and incentives 

on the performance of members of procurement service unit (ulp) of goods / 

services of Temanggung district in 2018. The result of research indicates that: 1) 

communication between ULP members of Temanggung Regency influences on 

performance, which is at 74% or good category, the result of hypothesis testing, 

which states that partially Communication (X1) has a significant effect on 

Performance (Y) and the magnitude of partial communication effect on 

performance is 60.9%, 2) the competence of members of ULP Kabupaten 

Temanggung has a high influence, seen from the analysis of competence variables 

that are at 73% or high enough category, the result of hypothesis testing, which 

states that partially Competence (X2) has a significant effect on Performance (Y) 

and the amount of influence of competence partially to performance is 64.2%, and 

3) Incentives of ULP members Temanggung Regency has a high influence, seen 

from result of analysis of competence variable which is at 68% or high enough 

category, result of hypothesis testing, which states that partially incentive (X3) 
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have significant influence to Performance (Y) and the influence of incentive 

partially to performance of only 6.3%. 

Keywords: communication, competence, incentives, performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan dalam pembangunan adalah kebutuhan akan pengadaan 

barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan 

perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, 

negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan pelepasan 

barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Proses ini diharapkan 

dapat dilakukan dengan biaya yang terbaik untuk memperoleh nilai terbaik dari 

dana yang terbatas dengan cara mengendalikan komponen pengadaan yaitu: 

kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga.  

Supaya hasil pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan baik dari 

segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya diperlukan suatu organisasi yang 

secara khusus menangani pengadaaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah telah 

mengamanatkan pembentukan organisasi khusus itu dengan sebutan Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa K/L/D/I 
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diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di 

bidang Pengadaan Barang/Jasa.  

Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan unit organisasi pemerintah yang 

berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan institusi lainnya (K/L/D/I) yang bersifat permanen, 

dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Oleh karena itu, sejak 

awal Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membentuk Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja ULP Kabupaten 

Temanggung.  

ULP Kabupaten Temanggung masih bersifat ad hoc dan melekat pada Bagian 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Karena sifatnya masih 

ad hoc, maka keanggotaan ULP Kabupaten Temanggung setiap tahun selalu 

berubah. Pada tahun 2017, keanggotaan ULP Kabupaten Temanggung ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2017, terdiri dari 

seorang Kepala ULP dan 43 orang anggota. Anggota ULP Kabupaten 

Temanggung tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.  
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Tabel 1.1 

Persebaran Anggota ULP Kabupaten Temanggung 
Tahun 2017 

NO INSTANSI JUMLAH 

1 Dinas Pekerjaan Umum dan  9 

2 Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan 4 

3 Bagian Pembangunan Setda  3 

4 Dinas Kesehatan 3 

5 BAPPEDA 3 

6 Sekretariat DPRD 2 

7 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2 

8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 

9 DPMPTSP Kab. Temanggung 2 

10 Bagian Pemerintahan Setda 1 

11 Bagian Umum Setda 1 

12 Satpol PP dan Damkar 1 

13 Dinas Sosial 1 

14 Disperindagkop dan UMKM 1 

15 Dinas Tenaga Kerja 1 

16 Dinas Kominfo 1 

17 Dinas Lingkungan Hidup 1 

18 Dinas Peternakan dan Perikanan 1 

19 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuaangan dan Aset Daerah 1 

20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 

21 RSUD Kab. Temanggung 1 

22 Kecamatan Temanggung 1 

23 Kecamatan Selopampang 1 

 Jumlah 43 
Sumber: Data Primer diolah (2017) 

Dari data pada tabel 1.1 terlihat bahwa anggota ULP Kabupaten Temanggung 

tersebar di 23 organisasi perangkat daerah. Persebaran anggota tersebut, 

menyebabkan perlunya penyesuaian waktu masing-masing anggota, karena 

seorang pegawai yang menjadi anggota ULP selain melaksanakan tugas 
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pengadaan barang/jasa, tetap harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-

masing di instansi induknya.   

Dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, khususnya dalam 

pemilihan penyedia barang/jasa, ULP wajib membentuk kelompok kerja. Hal 

tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010,  yang menyebukan bahwa :  

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. 
(2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :  

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).  

(3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 
(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 
 

Dari ketentuan di atas berarti Pokja ULP bersifat kolektif kolegial, artinya 

setiap tindakan yang diambil merupakan keputusan bersama, meskipun tidak 

harus semua sepakat. Dalam proses pengambilan keputusan bersama, tentu perlu 

komunikasi yang efektif antar anggota pokja. Apabila proses komunikasi ini 

berjalan dengan efektif, maka setiap tahapan dalam proses pemilihan penyedia 

barang/jasa akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sebaliknya, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan kemunduran waktu 

pada setiap tahapan pemilihan penyedia barang/jasa dari jadwal yang telah 

ditetapkan sebelumnya, menunjukkan adanya komunikasi yang kurang efektif.  
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Tabel 1.2 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 2017 

JUMLAH 
KEGIATAN 

TAHAPAN 
JADWAL 

MUNDUR TETAP 
173 Pengumuman Pascakualifikasi 5 168 

Download Dokumen Pengadaan 7 166 
Pemberian Penjelasan 5 168 
Upload Dokumen Penawaran 12 161 
Pembukaan Dokumen 
Penawaran 

37 136 

Evaluasi penawaran 157 16 
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 157 16 
Pembuktian Kualifikasi 149 24 
Upload Berita Acara Evaluasi 
Penawaran 

148 25 

Penetapan pemenang 156 17 
Pengumuman Pemenang 153 20 
Masa Sanggah Hasil Lelang 146 27 
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis 
dan Biaya 

12 161 

Upload Berita Acara Hasil 
Pelelangan 

148 25 

Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa 

136 37 

Penandatanganan Kontrak 131 42 
Sumber: Data Primer diolah (2017)  

Berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahapan 

pemilihan penyedia barang/jasa selalu terjadi perubahan dari jadwal yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, 

setiap Kelompok Kerja ULP Kabupaten Temanggung terdiri dari 5 orang. Pada 

tahun 2017, di Kabupaten Temanggung terdapat 173 kegiatan, sehingga idealnya 

setiap anggota ULP terlibat/menangani 15 sampai dengan 19 kegiatan pemilihan 

penyedia barang/jasa. Berikut adalah gambaran jumlah keterlibatan anggota ULP 

dalam pemilihan penyedia barang/jasa tahun 2017. 
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Tabel 1.3 

Jumlah Keterlibatan Anggota ULP Kabupaten Temangung dalam   
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun 2017 

 
NO NAMA INSTANSI JUMLAH (kali) 

1 Dwiana Novianto, S.Sos DPMPTSP  36 
2 Yusuf Edi N, ST, M.Sc, M.Eng DPUPKP 31 
3 Dzani Lutfi Afid, ST, MT DPUPKP 30 
4 Yosia Suselo Adhi, A.Md DINDIKPORA 29 
5 Prahanto, A.Md DPUPKP 27 
6 Agus Suranto, ST DPUPKP 23 
7 Budi Eriyanto, A.Md DPUPKP 23 
8 Didik Handoko, ST Dinas Kominfo 20 
9 M. Yusuf Lanno, ST Bagian Pembangunan  19 

10 Sanento Budhi Setyawan, ST DPMPTSP  19 
11 Suwahyuningrum, A.Md Bagian Umum Setda 17 
12 Muchammad Chotim, S.KM DINKES 15 
13 Sugiyanto, SKM, MM Puskesmas Dharmarini 15 
14 Saltiyono Atmaji, S.STP Kecamatan Temanggung 14 
15 Dwi Aji Nugroho, A.Md DINDIKPORA 12 
16 Agus Suharyoko, S.Sos, MM Kecamatan Selopampang 12 
17 Ika Widyasari Rifki, SE, SH, SAP, M.Pd Sekretariat DPRD 11 
18 Kurnianto, SP Dintanpangan 11 
19 Dwi Sukarmei, ST, MT Bappeda 11 
20 Suharto, SIP Sekretariat DPRD 10 
21 Dedy Febrian Tumengkol, A.Md DINKES 10 
22 Wikanthi Wardani, A.Md DPUPKP 10 
23 Kiki Emyasari, A.Md DINDUKCAPIL 10 
24 Endah Prihantini P, A.Md DPUPKP 9 
25 Fasa Farisa Tama Satpol PP dan Damkar 9 
26 Anggit Tri Wahyu Widodo, ST Dinas Lingkungan Hidup 9 
27 Kartika Sari, ST, M.Eng BPBD 9 
28 Pontjo Marbagjo, S.ST Dinas Sosial 8 
29 Wahyu Tri Hastuti, A.Md DPUPKP 7 
30 Ririn Indriyani,ST DPUPKP 7 
31 Toifur Hadi Wuryanto, SE, M.Si Dintanpangan 7 
32 Ahmad Susilo Pribadi, A.Md Disperindagkop dan UKM 6 
33 Sumaryani, ST Disnakan 6 
34 Budi Santoso BPPKAD  6 
35 Ninik Lusiyawati, SE, MM Bagian Pembangunan  5 
36 Joko Dwi Murwanto, A.Md Dinas Tenaga Kerja 5 
37 Zaenu Fitroni, S.Tp, M.Si Dintanpangan 5 
38 Indra Purnomo Aji Dintanpangan 5 
39 Ikhsan Gunawan. S.Si Bappeda 5 
40 Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si Bagian Pemerintahan  4 
41 Nur Muslikhah, A.Md DINDUKCAPIL 4 
42 Dwi Ernawan, S.Sos, MM RSUD  4 
43 Woro Pratiwi Setyorini, SP, M.Eng Bappeda 3 

Sumber: Data Primer diolah (2017) 
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Pada tabel 1.3 diketahui bahwa ada seorang anggota ULP yang terlibat 36 kali 

pada kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa, tetapi ada juga anggota yang hanya 

terlibat 3 kali saja.  Juga diketahui bahwa sebanyak 30 orang anggota ULP masih 

belum terlibat dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara ideal/seimbang.  

Pembagian kerja yang dilaksanakan di ULP Kabupaten Temanggung 

berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman anggota. Pengetahuan dilihat dari 

tingkat pendidikan seorang anggota ULP, sedangkan pengalaman dilihat dari lama 

kerja yang bersangkutan. Pengetahuan dan pengalaman anggota ULP sangat 

diperlukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, karena pengetahuan dan 

pengalaman dapat memberikan gambaran kompetensi seseorang. Kompetensi 

merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara 

berpikir, bersikap, bertindak, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan 

dipertahankan seseorang pada periode tertentu. Dari gambaran tersebut tampak 

bahwa kompetensi anggota ULP Kabupaten Temanggung masih belum merata. 

 Dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, setiap anggota pokja ULP 

memperoleh insentif/honorarium. Besarnya insentif/honorarium diatur dalam 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standar Biaya 

Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Honorarium Pokja ULP Kabupaten Temanggung 

PERINCIAN 
KEGIATAN 

SATUAN 

RATA-RATA NILAI PAKET  PEKERJAAN 
(Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi) 

20-50 juta
diatas  

50-100 
juta 

diatas  
100-200 

juta 

diatas 
200-350 

juta 

diatas 
350-450 

juta 

diatas 450
550 juta 

diatas 
550-650 

juta 

diatas 
650-750 

juta 

diatas 
750-850 

juta 

diatas 
850-950 

juta 

Pokja ULP:    

1. Ketua paket* - - - 500.000 560.000 630.000 690.000 750.000 840.000 940.000 

2. Sekretaris paket* - - - 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 680.000 750.000 

3. Anggota paket* - - - 300.000 340.000 380.000 410.000 450.000 510.000 560.000 

  

diatas 950 
juta -1 M 

diatas 1 
M -2,5 M 

diatas 2,5 
M - 5 M 

diatas 5 
M - 10 M 

diatas 10 
M - 15 M

diatas 15 
M - 20 M 

diatas 20 
M - 30 M 

diatas 30 
M - 50 M 

diatas 50 
M - 70 M

diatas  
70 M  

Pokja ULP:   

1. Ketua paket* 1.060.0001.190.0001.380.000 1.630.0001.880.0002.190.0002.500.0003.440.0003.750.0004.060.000

2. Sekretaris paket* 850.000 950.000 1.100.000 1.300.0001.500.0001.750.0002.000.0002.750.0003.000.0003.250.000

3. Anggota paket* 640.000 710.000 830.000 980.000 1.130.0001.310.0001.500.0002.060.0002.250.0002.440.000

PERINCIAN 
KEGIATAN 

SATUAN 

RATA-RATA NILAI PAKET  PEKERJAAN 
(Jasa Konsultasi) 

s.d.50 juta
50 juta- 
200 juta 

diatas  
200- 

350 juta 

diatas  
350 jt- 

450 juta 

diatas  
450 juta- 

550jt 

diatas 
550 jt-

650 juta 

diatas 
650 jt-

750 juta 

diatas 
750 jt -
850 juta 

diatas 
850 jt-

950 juta 

diatas -
950 juta 

Pokja ULP:   

1. Ketua paket*  500.000 600.000 650.000 680.000 750.000 800.000 900.000 1.000.0001.150.000

2. Sekretaris paket*  400.000 500.000 590.000 620.000 620.000 650.000 700.000 800.000 900.000 

3. Anggota paket*  300.000 400.000 430.000 460.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 

Sumber: Data Primer diolah (2017)  

      Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa, Ketua Pokja ULP memperoleh honorarium 

sebesar 0,18% sampai 0,26%, Sekretaris sebesar 0,15% sampai 0,26% dan 

anggota sebesar 0,08% sampai 0,12% per rata-rata nilai paket pekerjaan.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Standar Biaya Tahun 2017, ketentuan pemberian insentif/honorarium tersebut 

diatur sebagai berikut:  

a. Pengadaan sampai dengan 3 (tiga) paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai 
rata-rata nilai paket pekerjaan. 

b. Pengadaan 4 s/d 6 paket diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai 
paket pekerjaan. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



9 
 

 
 

c. Pengadaan 7 s/d 9 paket diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai 
paket pekerjaan. 

d. Pengadaan 10 s/d 12 paket diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai 
paket pekerjaan. 

e. Pengadaan 13 s/d 15 paket diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai 
paket pekerjaan. 

f. Pengadaan diatas 15 paket diberikan 6 (kali) kali honor sesuai rata-rata nilai 
paket pekerjaan.  
 

Artinya setiap anggota ULP Kabupaten Temanggung hanya memperoleh 1/3 

atau 1/2 dari persentase honorariumnya atau paket pekerjaan yang dilakukannya. 

Hal tersebut tentu masih dibwah angka ideal yang seharusnya. Idealnya setiap 

anggota ULP memperoleh honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2017, yang mengatur bahwa setiap anggota ULP mendapatkan 

honorarium per paket pekerjaan. 

Tabel 1.5 

Honorarium Pokja ULP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

 

PERINCIAN 
KEGIATAN 

SATUAN 

NILAI PAGU PENGADAAN 
(Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi) 

20-50 
juta 

s.d 200 
juta 

diatas 
200-500 

juta 

diatas 500
jt-1M 

diatas 
1M-2,5M 

diatas 
2,5M-

5M 

diatas 
5M-
10M 

diatas 
10M-
25M 

diatas 
25M-
50M 

diatas 
50M-
75M 

Pokja ULP per paket - 680.000 850.000 1.020.0001.270.0001.520.000 1.780.000 2.120.000 2.450.000 2.790.000 

PERINCIAN 
KEGIATAN 

SATUAN 

NILAI PAGU PENGADAAN 
(Jasa Konsultasi) 

s.d.50 
juta 

50 juta- 
100 juta 

diatas 
100-250 

juta 

diatas 250
jt-500 juta

diatas 500 
juta-1M 

diatas 
1M-
2,5M 

diatas 
2,5M-
5M 

diatas 
5M-
10M 

diatas 
10M-
25M 

diatas 
25M-
50M 

Pokja ULP per paket 450.000450.000 480.000 600.000 720.000 910.000 1.090.000 1.270.000 1.510.000 1.750.000 

Sumber: Data Primer diolah (2017)  

      Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa, honorarium pokja ULP untuk 

pengadaan barang dan jasa konstruksi, nilainya sebesar 0,20% sampai 0,27% per 
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paket pekerjaan. Dengan kecilnya honorarium Pokja ULP tersebut, 

memungkinkan anggota Unit Layanan Pengadaan ULP yang bersertifikat, 

menghindar dari tugas menangani pekerjaan pengadaan. 

Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa 

permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Kabupaten Temanggung, yaitu: 

1. Komunikasi antar anggota ULP Kabupaten Temanggung kurang efektif. 

2. Kompetensi yang tidak merata antar anggota ULP Kabupaten Temanggung.  

3. Insentif anggota ULP Kabupaten Temanggung masih kecil nilainya. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat tiga 

rumusan masalah yang menarik perhatian, yaitu: 

1. Komunikasi yang tidak efektif berpengaruh terhadap kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung. 

2. Kompetensi yang tidak merata  berpengaruh terhadap kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung. 

3. Insentif yang kecil berpengaruh terhadap kinerja anggota ULP Kabupaten 

Temanggung. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, pertanyaan penelitian 

yang diajukan adalah: 

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung? 
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2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung? 

3. Apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung? 

4. Apakah komunikasi, kompetensi dan insentif berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa 

Kabupaten Temanggung? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai anggota 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai anggota 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung. 

3. Untuk menganalisis pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai anggota Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi, kompetensi dan insentif secara 

simultan terhadap kinerja pegawai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Barang/Jasa Kabupaten Temanggung. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut :  

1. Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang 

komunikasi, kopetensi dan insentif, serta menambah referensi bagi peneliti 
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lain yang bermaksud meneliti kemungkinan faktor – faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi publik.  

2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi pemegang kebijakan di Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk 

memberikan yang terbaik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja 

anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten 

Temanggung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Komunikasi 

2.1.1. Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communication 

dan perkataan ini bersumber pada kata communis, yang berarti kata sama makna 

yaitu sama makna mengenai suatu hal. Kesamaan makna dalam proses 

komunikasi merupakan faktor penting karena dengan adanya kesamaan makna 

antara komunikan dan komunikator maka komunikasi dapat berlangsung dan 

saling memahami. 

Menurut Trenholm dan Jensen (Fajar, 2009:31), komunikasi merupakan 

suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui 

beragam saluran. Suatu proses yang mentransmisikan pesan kepada penerima 

pesan melalui berbagai media yang dilakukan oleh komunikator adalah suatu 

tindakan komunikasi. Selanjutnya menurut Weaver (Fajar, 2009:32), komunikasi 

adalah seluruh prosedur melalui pemikiran seseorang yang dapat mempengaruhi 

pikiran orang lain. Effendy (2002:60), menjelaskan bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai pikiran 

dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagai 

panduan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik langsung secara 

tatap muka maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah 

sikap, pandangan atau prilaku.  
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Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas 

bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seseorang menyatakan 

sesuatu kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun 

menggunakan media. Contoh komunikasi langsung tanpa media adalah 

percakapan tata muka, pidato tatap muka dan lain-lain sedangkan contoh 

komunikasi menggunakan media adalah berbicara melalui telepon, mendengarkan 

berita lewat radio atau televisi dan lain-lain. Menurut Effendy (2003:8), 

komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk perubahan sikap (attitude change), 

perubahan pendapat (opinion change), perubahan perilaku (behaviour change) 

dan perubahan sosial (social change).  

Sedangkan tujuan komunikasi menurut Cangara (2002:22) adalah sebagai 

berikut : 

a. Supaya yang disampaikan dapat dimengerti 

Seorang komunikator harus dapat menjelaskan kepada komunikan dengan 

sebaik-baiknya dan tuntas sehingga dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh 

pembicara atau penyampai pesan 

b. Memahami orang 

Sebagai komunikator harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa 

yang diinginkannya dan tidak berkomunikasi dengan kemauan sendiri 

c. Supaya gagasan dapat diterima orang lain 

Komunikator harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain 

dengan menggunakan pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan 

kehendak  
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d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu 

Menggerakkan sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki  

Menurut Effendy (2003:8), komunikasi berfungsi untuk menyampaikan 

informasi (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan 

mempengaruhi (to influence). Agar komunikasi berlangsung efektif, komunikator 

harus tahu khalayak mana yang akan dijadikan sasaran dan tujuan yang 

diinginkannya. Komunikator harus terampil dalam membuat pesan agar 

komunikan dapat menangkap pesan yang disampaikan komunikator dan untuk 

menciptakan komunikasi yang efektif maka pesan dalam komunikasi harus 

berhasil menumbuhkan respon komunikan yang dituju. 

Menurut Effendy (2002:6), terdapat 5 (lima) komponen yang ada dalam 

komunikasi yaitu : komunikator (orang yang menyampaikan pesan), pesan 

(pernyataan yang didukung oleh lambang), komunikan (orang yang menerima 

pesan), media (sarana yang mendukung pesan apabila komunikan jauh tempatnya 

atau banyak jumlahnya), dan efek (dampak sebagai pengaruh dari pesan). 

Komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. 

Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain 

kepadanya maka komunikasi berlangsung dan dengan kata lain hubungan antara 

mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti maka 

komunikasi tidak berlangsung dan dengan kata lain hubungan antara orang-orang 

itu tidak komunikatif. 
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Selanjutnya, Cangara (2006:115) menggambarkan kaitan antara satu unsur 

dengan unsur yang lain dalam komunikasi yaitu sebagai berikut : 

Gambar 2.1  

Unsur-Unsur Komunikasi 

 

 

 

 

 

      Sumber: Cangara  (2006) 

a. Sumber 

     Sumber sering disebut pengirim pesan atau komunikator. Menurut 

Vardiansyah (2004:19), komunikator adalah manusia berakal budi yang 

berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan komunikasinya. Sebagai 

pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan 

yang sangat penting terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. 

Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi dan juga kaya 

ide serta penuh dengan daya kreativitas. 

Dilihat dari jumlahnya, komunikator dapat terdiri dari (a) satu orang, (b) 

banyak orang atau (c) assa. Apabila lebih dari satu orang (banyak orang) 

dimana mereka relatif saling kenal sehingga terdapat ikatan emosional yang 

kuat dalam kelompoknya, maka kumpulan banyak orang ini disebut dengan 

kelompok kecil. Apabila lebih dari satu orang atau banyak orang dan relatif 

tidak saling kenal secara pribadi sehingga ikatan emosionalnya kurang kuat 

SUMBER  PESAN  MEDIA  PENERIMA EFEK 

UMPAN BALIK 

LINGKUNGAN 
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maka disebut dengan massa (kelompok besar). Namun, apabila banyak orang 

dengan tujuan yang sama dan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 

pembagian kerja diantara para anggotanya maka wadah kerja yang terbentuk 

sebagai kesatuan banyak orang ini lazim disebut dengan organisasi. 

b. Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan pada dasarnya bersifat abstrak 

dan untuk membuatnya konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh 

komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambang 

komunikasi berupa suara, lambang, gerak-gerik, bahasa lisan dan bahasa 

tulisan. Suara, lambang dan gerak-gerik lazim digolongkan dalam pesan non-

verbal sedangkan bahasa lisan dan bahasa tulisan dikelompokkan dalam pesan 

verbal  (Vardiansyah, 2004:23). Hal yang paling penting diperhatikan adalah 

pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh komunikan. 

Mengingat hal ini maka yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bentuk 

pesan dan cara penyajian pesan termasuk juga penentuan saluran/media yang 

harus dilakukan oleh komunikator sebagai penyampai pesan. 

c. Media 

Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa 

pendapat mengenai saluran atau media, ada yang menilai bahwa media bisa 

bermacam-macam bentuknya misalnya dalam komunikasi antar pribadi panca 

indera dianggap sebagai media komunikasi. Selain indera manusia, ada juga 
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saluran komunikasi seperti telepon, surat dan telegram yang digolongkan 

sebagai media komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi massa, media 

adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang 

sifatnya terbuka, di mana setiap orang dapat melihat, membaca dan 

mendengarnya. Media dalam komunikasi massa dapat dibedakan atas dua 

macam yaitu media cetak dan media elektronik. Selain media komunikasi 

tersebut, kegiatan dan tempat tertentu yang banyak ditemui dalam masyarakat 

pedesaan dapat juga dipandang sebagai media komunikasi sosial, misalnya 

rumah ibadah, balai desa, arisan, panggung kesenian dan pesta rakyat. 

d. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih dan juga bisa dalam 

bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima adalah elemen terpenting 

dalam proses komunikasi karena menjadi sasaran dari komunikasi. Dalam 

proses komunikasi dapat dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat 

adanya sumber. 

e. Efek 

Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan 

oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek ini bisa terjadi 

pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (Cangara, 2006: 25). 

Menurut Vardiansyah (2004:110), efek komunikasi dapat dibedakan atas efek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan konatif (tingkah laku). Efek bisa 
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terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku. Pada tingkat 

pengetahuan, efek bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan 

perubahan pendapat. Perubahan pendapat terjadi apabila terdapat perubahan 

penilaian terhadap suatu obyek karena adanya informasi yang lebih baru. 

Perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang 

diorganisir dalam bentuk prinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya 

terhadap suatu objek baik yang terdapat di dalam maupun di luar dirinya. 

Berbeda dengan perubahan sikap, perubahan perilaku adalah perubahan yang 

terjadi dalam tindakan. Dalam komunikasi antar pribadi dan kelompok, efek 

dapat diamati secara langsung. Sebaliknya dalam komunikasi massa, efek 

tidak begitu mudah diketahui sebab selain sifat massa tersebar juga sulit 

dimonitor pada tingkat mana efek tersebut terjadi. Komunikasi massa 

cenderung lebih banyak mempengaruhi pengetahuan dan tingkat kesadaran 

seseorang sedangkan komunikasi antar pribadi cenderung berpengaruh pada 

sikap dan perilaku seseorang. 

f. Umpan Balik 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu 

bentuk dari pada pengaruh yang berasal dari penerima, tetapi sebenarnya 

umpan balik juga bisa berasal dari unsur lain seperti pesan dan media 

meskipun pesan belum sampai pada penerima. Contoh dari umpan balik 

adalah sebagai berikut sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan 

sebelum dikirim atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan. 
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g. Lingkungan 

Lingkungan adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi 

jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan menjadi empat macam 

yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan 

dimensi waktu. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam 

berkomunikasi yaitu : 

1) Respect, merupakan sikap hormat dan menghargai terhadap lawan bicara. 

Melalui sikap ini, kita belajar untuk berhenti sejenak agar tidak 

mementingkan diri kita sendiri akan tetapi lebih mengutamakan 

kepentingan orang lain. Melalui informasi yang telah disampaikan, kita 

berusaha untuk memahami orang lain dan menjaga sikap bahwa kita 

memang butuh akan informasi tersebut  

2) Empati, yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada kondisi 

yang dihadapi oleh orang lain. Dalam hal ini, kita berusaha untuk 

memahami sikap seseorang serta ikut dalam kondisi yang sedang dialami 

oleh orang tersebut sehingga hubungan emosional pun akan lebih mudah 

terjalin. 

3) Audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Hal yang 

perlu dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti adalah 

sebagai berikut :- Buat pesan untuk mudah dimengerti - Fokus pada 

informasi yang penting - Gunakan ilustrasi untuk membantu memperjelas 

isi dari pesan - Antisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul 
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4) Clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Kejelasan dari pesan 

dibutuhkan melalui symbol, bahasa yang baik, penegasan kata dan 

sebagainya. Penyampaian pesan tidak bisa hanya sekali saja akan tetapi 

harus berulang kali karena sifat pesan yang biasanya pesan yang lama 

akan kalah dengan pesan yang baru dan agar pesan yang lama tidak 

dilupakan maka perlu diingatkan kembali. 

5) Humble, yaitu sikap rendah hati dimana melalui sikap rendah hati, 

seseorang akan lebih menghargai orang lain baik sikap, tindakan serta 

perkataannya. Melalui sikap ini, akan lebih memudahkan seseorang untuk 

menyampaikan pesan karena sikap ini lebih mengutamakan kepentingan 

orang lain dari pada kepentingan sendiri. 

2.1.2. Komunikasi Organisasi 

Manusia merupakan makhluk sosial karena mereka hidup bersama sama di 

dalam atau ditengah-tengah suatu masyarakat. Manusia hanya bisa bertahan hidup 

dalam masyarakat jika mereka menjalani kehidupan sebagai sebuah aktivitas 

interaksi dan kerjasama yang dinamis dalam suatu jaringan kedudukan dan 

perilaku. Aktivitas interaksi dan kerjasama itu terus berkembang secara teratur 

sehingga terbentuklah wadah yang menjadi tempat manusia berkumpul yang 

disebut organisasi. Organisasi juga merupakan suatu kelompok yang mempunyai 

diferensiasi peranan atau kelompok yang sepakat untuk mematuhi seperangkat 

norma-norma. Menurut Pauce dan Faules (dalam Liliweri, 2004:1), istilah 

organisasi sosial merujuk kepada pola-pola interaksi sosial seperti frekuensi dan 

lamanya kontak antara orang-orang, kecenderungan mengawali kontak, arah 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



22 

 

 

pengaruh antara orang-orang, derajat kerja sama, perasaan tertarik dan perilaku 

sosial orang-orang yang disebabkan oleh situasi sosial mereka. 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dan dengan adanya 

komunikasi yang baik maka suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan 

berhasil dan begitu pula sebaliknya apabila kurang atau tidak adanya komunikasi 

maka organisasi akan macet atau berantakan. Komunikasi organisasi dapat 

didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit 

komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu 

organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis 

antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi 

organisasi terjadi kapan pun juga setidak-tidaknya terdapat satu orang yang 

menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi yang menafsirkan suatu 

pertunjukan pesan (Pace dan Don F, 2005:31). 

Menurut Goldhaber (1986:14), komunikasi organisasi adalah proses 

menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling 

tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. 

Komunikasi organisasi mempunyai peranan penting dalam memadukan fungsi-

fungsi manajemen dalam suatu perusahaan yaitu :  

a. Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan 

b. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

c. Melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya dengan cara efektif 
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d. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan iklim yang 

menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi 

e. Mengendalikan prestasi (dalam Purba, 2006:112) 

Menurut Sriussadaporn-Charoenngam, Nongluck dan Fredric M Jabin (dalam 

Mas’ud, 2004:74), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

komunikasi dalam organisasi yaitu : 

a. Bijaksana dan Kesopanan, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan pilihan 

kata yang tepat dan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan halus 

b. Penerimaan Umpan Balik, yaitu penerimaan tanggapan dari pesan atau isi 

pesan yang disampaikan 

c. Berbagi Informasi, yaitu memberikan informasi baik informasi kemajuan 

maupun permasalahan yang ada kepada rekan sekerja maupun pimpinan 

d. Memberikan Informasi Tugas, yaitu menyampaikan informasi mengenai  hal-

hal yang berkaitan dengan tugas 

e. Mengurangi Ketidakpastian Tugas, yaitu menyampaikan informasi yang jelas 

dan lengkap mengenai pelaksanaan tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2.1.3. Komunikasi Organisasi Internal 

Komunikasi internal yang berkaitan dengan organisasi didefinisikan oleh 

Lawrence D Brennan (dalam Effendy, 2003:122) sebagai pertukaran gagasan 

diantara para pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi dan lengkap dengan 

strukturnya yang khas serta adanya pertukaran gagasan secara horisontal dan 

vertikal di dalam organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung.  
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Organisasi sebagai kerangka kekaryaan menunjukkan adanya pembagian tugas 

antara orang-orang di dalam organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai tenaga 

pimpinan dan tenaga yang dipimpin. Untuk menyelenggarakan dan mengawasi 

pelaksanaan tujuan yang akan dicapai pimpinan, dibuat peraturan sedemikian rupa 

sehingga pimpinan tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh karyawan. 

Pimpinan membuat kelompok-kelompok menurut jenis pekerjaannya dan 

mengangkat seseorang sebagai penanggung jawab atas kelompoknya dimana 

jumlah kelompok serta besarnya kelompok tergantung pada besar kecilnya 

organisasi. 

2.1.4. Jaringan Komunikasi Formal 

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang yang menduduki posisi atau 

peranan tertentu. Sejumlah orang tersebut saling bertukar pesan dan pertukaran 

pesan tersebut dilakukan melalui jalan tertentu yang disebut dengan jaringan 

komunikasi. Suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya 

misalnya mungkin hanya di antara dua orang, tiga atau lebih dan mungkin juga di 

antara keseluruhan orang dalam organisasi. Menurut Muhammad (2007:107), 

jaringan komunikasi organisasi terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Jaringan Komunikasi Formal 

Pesan yang mengalir melalui jalan resmi dan ditentukan oleh hierarki resmi 

organisasi atau oleh fungsi pekerjaan, maka pesan tersebut merupakan 

jaringan komunikasi formal. Terdapat tiga bentuk utama dari arus pesan dalam 

jaringan komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi yaitu 
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komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada 

bawahan, dan komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatnya. 

b. Jaringan Komunikasi Informal 

Pegawai yang berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan 

posisi dalam organisasi, maka pengarahan arus informasi bersifat pribadi. 

Jaringan komunikasi tersebut lebih dikenal dengan desas-desus atau kabar 

angin. Informasi yang diperoleh dari desas-desus adalah yang berkenaan 

dengan apa yang didengar atau apa yang dikatakan orang dan bukan apa yang 

diumumkan oleh yang berkuasa. 

Pesan yang mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki 

resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan merupakan pesan dalam jaringan 

komunikasi formal. Pesan dalam jaringan komunikasi formal biasanya 

mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang 

sama atau secara horizontal. Menurut Gibson et al  (1997:57), terdapat tiga 

jenis komunikasi formal dalam organisasi, yaitu : 

1) Komunikasi Horizontal (Komunikasi Lateral/Menyamping) 

Merupakan bentuk komunikasi secara mendatar dimana terjadi 

pertukaran pesan secara menyimpang dan dilakukan oleh dua pihak yang 

mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang se-

level maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Menurut Daft 

(2003:148), komunikasi bentuk ini selain berguna untuk 

menginformasikan juga untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan 

aktivitas. Komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan 
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memudahkan koordinasi hingga mempercepat tindakan (Robbins,1996: 9). 

Kemudahan koordinasi ini terjadi karena adanya tingkat, latar belakang 

pengetahuan dan pengalaman yang relatif sama antara pihak-pihak yang 

berkomunikasi serta adanya struktur formal yang tidak ketat. 

2) Komunikasi Diagonal 

Merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak 

lain dalam posisi yang berbeda, dimana kedua pihak tidak berada pada 

jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak 

yang mempunyai level yang berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang 

langsung kepada pihak lain. Komunikasi diagonal merupakan saluran 

komunikasi yang jarang digunakan dalam organisasi, namun penting 

dalam situasi dimana anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif 

melalui saluran-saluran lain. Penggunaan komunikasi ini selain untuk 

menanggapi kebutuhan dinamika lingkungan organisasi yang rumit juga 

akan mempersingkat waktu dan memperkecil upaya yang dilakukan oleh 

organisasi (Gibson et al, 1997:59). 

3) Komunikasi Vertikal 

 Merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam 

organisasi. Robbins (1996:8), menjelaskan bahwa komunikasi vertikal 

adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu organisasi 

ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara 

timbal balik. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi antara atasan dan 

bawahan menjadi kunci penting kelangsungan hidup suatu organisasi. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



27 

 

 

Menurut Stonner dan Freeman (1994:158), dua per tiga dari komunikasi 

yang dilakukan dalam organisasi berlangsung secara vertikal antara atasan 

dan bawahan sehingga peran komunikasi vertikal sangat penting dalam 

suatu organisasi. Pada dasarnya, komunikasi vertikal memiliki dua pola, 

yaitu : 

a) Komunikasi Ke Atas (Upward Communication) 

Komunikasi ke atas mengacu pada pesan atau informasi yang 

dikirim dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam hirarki organisasi. 

Para pegawai menggunakan saluran komunikasi ini sebagai 

kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka 

ketahui dan membantu para pegawai untuk menerima jawaban yang 

lebih baik tentang masalah dan tanggung jawabnya (Mulyana, 2005: 

103).  

Komunikasi ke atas mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 

1) Pimpinan dapat mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberi 

informasi dan pimpinan dapat mempersiapkan diri menerima apa 

yang disampaikan bawahannya 

2) Pimpinan memperoleh informasi yang berharga dalam pembuatan 

keputusan  

3) Komunikasi ke atas dapat memperkuat apresiasi dan loyalitas 

pegawai terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan 

kepada pegawai untuk mengajukan pertanyaan, ide dan saran 

tentang jalannya organisasi 
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4) Komunikasi ke atas dapat mendorong munculnya desas desus dan 

memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk mengetahuinya 

5) Komunikasi ke atas memberikan petunjuk bagi pimpinan apakah 

pegawainya menangkap arti dari komunikasi ke bawah yang 

dilakukannya 

6) Komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi masalah 

masalah pekerjaan dan memperkuat keterlibatan pegawai dalam 

tugas-tugasnya dan organisasi (Muhammad, 2007:117). 

Beberapa informasi yang harus diperoleh pimpinan dari 

pegawainya dalam komunikasi ke atas adalah : 

1) Apa yang dilakukan pegawai, bagaimana pekerjaanya, hasil yang 

dicapainya, kemajuan mereka dan rencana masa yang akan datang 

2) Menjelaskan masalah-masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan 

yang mungkin memerlukan bantuan tertentu 

3) Menawarkan saran atau ide bagi penyempurnaan unitnya masing 

masing ataupun organisasi secara keseluruhan 

4) Menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai 

pekerjaan, teman sekerja dan organisasi (Muhammad, 2007:118). 

Kenyataannya, informasi tersebut di atas tidak disampaikan 

pegawai kepada pimpinannya. Menurut Sharma (dalam Muhammad, 

2007:118), kesulitan menyampaikan informasi tersebut dikarenakan 

beberapa hal yaitu : 
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1) Kecenderungan pegawai untuk menyembunyikan perasaan dan 

pikirannya. Hasil studi memperlihatkan bahwa pegawai merasa 

bahwa mereka akan mendapat kesukaran apabila menyatakan apa 

yang sebenarnya menurut pikiran mereka, sehingga cara yang 

terbaik adalah mengikuti saja apa yang disampaikan pimpinannya 

2) Pegawai beranggapan bahwa pimpinan tidak tertarik pada masalah 

mereka. Pimpinan bisa saja tidak memberikan respon terhadap 

masalah pegawainya bahkan menahan komunikasi ke atas, hal ini 

dilakukan agar pimpinan tetap memiliki pandangan yang baik dari 

atasan yang lebih tinggi 

3) Kurangnya penghargaan terhadap pegawai yang melaksanakan 

komunikasi ke atas. Seringkali pimpinan tidak memberikan 

penghargaan yang nyata kepada pegawai untuk memelihara 

keterbukaan komunikasi ke atas 

4) Pegawai beranggapan bahwa pimpinan mereka tidak dapat 

menerima dan merespon terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. 

Pimpinan terlalu sibuk untuk mendengarkan atau pegawai susah 

untuk menemuinya Kombinasi dari perasaan dan kepercayaan 

pegawai tersebut menjadi penghalang yang kuat bagi pegawai 

untuk menyatakan ide, pendapat atau informasi kepada atasan.  

Selain sulitnya melaksanakan komunikasi ke atas, komunikasi yang 

disampaikan juga belum tentu efektif karena dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, yaitu : 
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1) Komunikasi ke atas lebih mudah digunakan oleh pembuat 

keputusan  pengelolaan apabila pesan tersebut disampaikan tepat 

waktu 

2) Komunikasi ke atas yang bersifat positif lebih mungkin digunakan 

oleh pembuat komunikasi yang bersifat negatif 

3) Komunikasi ke atas akan lebih mungkin diterima apabila pesan 

tersebut mendukung kebijaksanaan yang baru 

4) Komunikasi ke atas mungkin akan lebih efektif apabila komunikasi 

itu langsung kepada penerima yang berkaitan dengan pesan yang 

disampaikan 

5) Komunikasi ke atas akan lebih efektif apabila komunikasi tersebut 

mempunyai daya tarik bagi penerima pesan 

b) Komunikasi Ke Bawah (Downward Communication) 

Menurut Lewis (dalam Muhammad, 2007:108), komunikasi ke 

bawah dilakukan untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, 

membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang 

timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena 

kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan. Secara umum, Muhammad 

(2007:108) menyebutkan bahwa komunikasi ke bawah dapat 

diklasifikasikan atas lima tipe yaitu : 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



31 

 

 

1) Instruksi Tugas 

Merupakan pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai 

apa yang diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana 

melakukannya. Pesan tersebut bervariasi bisa berupa perintah 

langsung, diskripsi tugas, prosedur manual, program latihan 

tertentu, alat-alat bantu melihat dan mendengar yang berisi pesan-

pesan tugas dan sebagainya. 

2) Rasional 

Merupakan pesan yang menjelaskan mengenai tujuan aktivitas 

dan bagaimana kaitan aktivitas tersebut dengan aktivitas lain dalam 

organisasi. Kualitas dan kuantitas dari komunikasi rasional 

ditentukan oleh filosofi dan asumsi pimpinan mengenai 

bawahannya. Apabila pimpinan menganggap bawahannya pemalas 

atau hanya mau bekerja apabila dipaksakan maka pimpinan 

memberikan pesan yang bersifat rasional ini sedikit. Tetapi apabila 

pimpinan menganggap bawahannya merupakan orang yang dapat 

memotivasi diri sendiri dan produktif maka biasanya diberikan 

pesan rasional yang banyak. 

3) Ideologi 

Merupakan perluasan dari pesan rasional dimana dalam pesan 

rasional terdapat penjelasan tugas dan kaitannya dengan perpektif 

organisasi sedangkan pada pesan ideologi lebih pada mencari 
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sokongan dan antusias dari anggota organisasi guna memperkuat 

loyalitas, moral dan motivasi. 

4) Informasi 

Pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan 

dengan praktik-praktik organisasi, peraturan-peraturan organisasi, 

keuntungan, kebiasaan dan data lain yang tidak berhubungan 

dengan instruksi dan rasional. Contoh dari pesan informasi adalah 

buku handbook. 

5) Balikan 

Merupakan pesan yang berisi informasi mengenai ketepatan 

individu dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk 

sederhana dari balikan ini adalah pembayaran gaji karyawan yang 

telah siap melakukan pekerjaannya atau apabila tidak ada 

informasi dari atasan yang mengkritik pekerjaannya berarti 

pekerjaannya sudah memuaskan. Sebaliknya apabila hasil 

pekerjaan karyawan kurang baik maka balikan yang diberikan 

mungkin berupa kritikan atau peringatan terhadap karyawan 

tersebut. 

 Semua bentuk komunikasi ke bawah tersebut dipengaruhi oleh struktur 

hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena 

pesan tersebut bergerak melalui tingkatan hierarki secara berturut-turut. 

Hal yang perlu diperhatikan juga dalam komunikasi ke bawah adalah 
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pimpinan hendaknya mempertimbangkan saat yang tepat bagi pengiriman 

pesan dan dampak yang potensial kepada tingkah laku karyawan. 

Menurut Katz dan Kahn (dalam Pace dan Don F, 2005:185), terdapat 

lima jenis informasi yang biasa dikomunikasikan kepada bawahan, yaitu : 

1) Informasi bagaimana melakukan pekerjaan 

2) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan 

3) Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi 

4) Informasi mengenai kinerja pegawai 

5) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas 

Menurut Liliweri (2004:86), terdapat beberapa masalah yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan komunikasi ke bawah yaitu : 

1) Pimpinan tidak terlalu paham mengenai downward communication 

sehingga pimpinan memberikan instruksi secara alamiah saja tanpa 

banyak menjelaskan secara rinci sehingga terjadi umpan balik yang 

tidak dikehendaki  dan hanya didiamkan saja 

2) Pesan tidak lengkap dan tidak jelas 

3) Kelebihan pesan membuat orang menjadi bingung 

4) Pesan melewati banyak bagian yang tidak memiliki persepsi yang 

sama terhadap pesan 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Davis (dalam 

Muhammad, 2007:112) memberikan beberapa saran dalam melaksanakan 

komunikasi ke bawah, yaitu : 
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1) Pimpinan hendaklah sanggup memberikan informasi kepada 

pegawainya apabila dibutuhkan. Apabila pimpinan tidak memiliki 

informasi yang dibutuhkan, pimpinan perlu mengatakan secara terus 

terang dan berjanji akan mencarikan jawabannya 

2) Pimpinan hendaklah membagi informasi yang dibutuhkan oleh 

pegawainya 

3) Pimpinan hendaklah mengembangkan suatu perencanaan komunikasi 

sehingga pegawai dapat mengetahui informasi yang diharapkannya 

4) Pimpinan hendaklah berusaha membentuk kepercayaan diantara 

pengirim dan penerima pesan. Kepercayaan ini akan mengarahkan 

kepada komunikasi terbuka yang akan mempermudah adanya 

persetujuan antara pegawai dan pimpinannya. 

2.2. Kompetensi  

2.2.1. Pengertian Kompetensi 

Spencer mendefinisikan kompetensi itu sebagai karakteristik yang mendasari 

seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaannya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat 

dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau kinerja prima atau superior di 

tempat kerja atau pada situasi tertentu, “A competency is underlying 

characteristic of an individual that is causally related to creterian referented 

effective and or superior performance in a job or situation”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kompetensi itu mengandung pengetian:  
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a. Karakteristik dasar (underlying characteristic), Kompetensi bagian dari 

kepribadian yang melekat pda diri seseorang, serta perilakunya dapat 

diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.  

b. Hubungan kausal (causally relaited), Kompetensi dapat menyebabkan atau 

digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang. Artinya jika seseorang 

mempunyai kompetensi yang tinggi maka ia akan mempunyai kinerja yang 

tinggi pula (sebagai akibat)  

c. Kriteria (criterian referenced) yang dijadikan sebagai acuan, bahwa 

kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja 

dengan baik, terukur dan spesifik atau terstandar. Misalnya kriteria volume 

penjualan yang mampu dihasilkan seseorang salesman sebesar 1.000 buah/ 

bulan atau manajer keuntungan yang mendapatkan keuntungan 1 

miliyar/tahun.  

Spencer juga  mengatakan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik 

dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, bertindak, serta 

menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan seseorang pada 

periode tertentu.  

Menurut Amstrong dan Baron, Kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada 

di belakang kinerja kompeten yang menunjukan bagaimana orang berperilaku 

ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Menurut Mc.Lelland, 

kompetensi adalah karakteristik dasar personel yang menjadi faktor penentu 

sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu 

situasi tertentu. 
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Menurut Wibowo, kompetensi itu adalah kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Hutapea dan Nuriana, kompetensi 

itu adalah gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang 

agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Berkenaan dengan kompetensi ini ada beberapa substansi pokok yang perlu 

diperhatikan agar pemahaman kita terhadap kompetensi itu lebih intens.  

Substansi pokok yang dimaksud adalah:  

a. Komponen yang membentuk kompetensi:  

1) Pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki seseorang, mudah diketahui 

dan diidentifikasi.  

2) Keterampilan, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas atau pekerjan tertentu.  

3) Konsep diri, merupakan sikap yang dipengaruhi oleh nilainilai yang 

dimiliki seseorang.  

4) Ciri diri, merupakan karakter bawaan, misalnya reaksi yang konstan 

terhadap sesuatu.  

5) Motif, sesuatu yang dipikirkan, diinginkan, oleh seseorang secara 

konsisten yang dapat menghasilkan perbuatan.  

Kelima komponen yang membentuk kompetensi ini oleh Spencer and 

Spencer (1994) digambarkan dalam bentuk fenomena gunung es.  
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Gambar 2.2 

Fenomena Gunung Es tentang Kompetensi 

 

 Pengetahuan 
 Keterampilan 
 
  
  
 Konsep diri 
 Sifat 
 Motif 
 

Sumber: Hutapea dan Nuriana (2008) dalam Ma’ruf Abdullah, 2012:340. 
 

Dari fenomena gunung es ini kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan   

dan keterampilan  seseorang berada di permukaan sehingga mudah diketahui.  

Sedangkan konsep diri, ciri diri, dan motif berada di bawah (tidak nampak), 

sehingga sukar untuk diidentifikasi.  Perilaku sesungguhnya akan nampak 

ketika seseorang tidak bisa lagi mengendalikan emosi dan logikanya 

sebagaimana dalam keadaan normal. 

b. Tipe Kompetensi  

Menurut tipenya kompetensi itu terdiri dari:  

1) Planning competency, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan 

tindakan tertentu seperti: menetapkan tujuan, menilai resiko, menentukan 

urutan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.  

2) Influence competency, kemampuan yng berhubungan dengan tindakan 

yang berdampak pada orang lain, seperti misalnya: membuat keputusan 

yang harus dilaksanakan oleh staf, menginspirasi staf dengan keteladanan 

dalam bekerja, dan lain-lain.  
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3) Communication competency, meliputi kemampuan berbicara, 

mendengarkan orang lain, dan berkomunikasi tertulis dan verbal.  

4) Interpersonal competency, meliputi berempati, membangun konsensus, 

networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, 

menghargai orang lain, dan bekerja dalam teamwork.  

5) Thinking competency, kemampuan yang berhubungan dengan berpikir 

strategis, analitis, berkomitmen terhadap tindakan, dan membangkitkan 

gagasan kreatif.  

6) Organizational competency, meliputi kemampuan merencanakan masa 

depan, mengorganisir sumber daya, dan mengambil resiko yang 

diperhitungkan.  

7) Human resources management, meliputi kompetensi yang berhubungan 

dengan team building, mendorong partisipasi, dan menghargai 

keberagaman.  

8) Leadership competency, meliputi kemampuan pengembangan organisasi, 

mengelola transisi, membangun visi, merencana, dan merencanakan masa 

depan.  

9) Client service competency, merupakan kompetensi dalam hal 

mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan, tindak 

lanjut hubungan dengan pelanggan.  

10) Business competency, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan 

aktivitas manajemen keuangan, pengambilan keputusan bisnis, bekerja 

dengan sistem, membuat keputusan bisnis, dan meningkatkan pendapatan.  
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11) Self management competency, kemampuan yang berkenaan dengan 

motivasi diri,bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran 

sendiri, dan berinisiatif.  

12) Technical/operational competency, kompetensi yang berhubungan dengan 

tugas tugas kantor, menggunakan peralatan kantor, menggunakan 

teknologi informasi, bekerja dengan data. 

c. Penggolongan Kompetensi.  

Dilihat dari penggolongan (kategori)-nya kompetensi terdiri dari: 

1) Task achievement, merupakan kategori kompetensi yang berhubungan 

dengan orientasi hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, 

efisiensi produksi, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, 

dan keahlian teknis.  

2) Relationship, merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan 

orang lain seperti bekerja sama dengan orang lain, berorientasi pada 

pelayanan, membangun relasi, penyelesaian konflik, dan sensitivitas antar 

budaya.  

3) Personal attribute, merupakan kompetensi intrinsic individual, yang 

berhubungan dengan bagaimana seseorang itu berpikir,  merasa, belajar, 

dan berkembang,  seperti integritas, kejujuran, pengembangan diri, 

ketegasan, kualitas keputusan yang diambil me-manage stress, berpikir 

analitis, dan berpikir konseptual.  

4) Manajerial, merupakan kompetensi yang spesifik berhubungan dengan 

pengelolaan, pengendalian, dan pengembangan kemampuan staf yang 

biasanya dilakukan melalui motivasi, memberdayakan, dan 

mengembangkan.  
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5) Leadership, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin  

organisasi dan orang untuk mencapai apa yang menjadi maksud visi, misi, 

dan tujuan organisasi, yang meliputi kepemimpinan visioner, berpikir 

strategis, orientasi kewirausahaan, dan manajemen perubahan.  

Sementara itu Spencer and Spencer dalam Ma’ruf Abdullah (2012), 

menyusun pengelompokan kompetensi dalam enam kelompok (cluster) 

sebagai berikut:  

1) Acheivement and action, merupakan cluster yang terdiri dari orientasi 

terhadap prestasi, perhatian terhadap order, kualitas dan akurasi, inisiatif 

dan pencarian informasi.  

2) Helping human service, merupakan cluster kompetensi pemahaman yang 

terdiri dari interpersonal dan orientasi terhadap pelayanan pelanggan.  

3) Impact and influence, merupakan cluster kompetensi yang terdiri dari 

dampak dan pengaruh, kewaspadaan organisasi dan membangun 

hubungan baik.  

4) Manajerial, merupakan cluster kompetensi yang terdiri dari 

pengembangan orang   lain, pengarahan, ketegasan dan penggunaan, 

kekuasaan berdasar posisi, teamwork dan kerjasama.  

5) Cognitif, merupakan cluster kompetensi yang terdiri dari pemikiran 

analitis, konseptual, keahlian teknis, profesional/ manajerial.  

6) Personal effectiveness, merupakan cluster yang terdiri dari pengendalian 

diri,  percaya diri, fleksibelitas, dan komitmen terhadap organisasi. 
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d. Hubungan Kompetensi dengan Manajemen SDM  

Sudah dapat dibayangkan lingkungan bisnis ke depan menunjukan 

meningkatnya penggunaan teknologi dan perubahan sosial. Di satu sisi 

organisasi harus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi dan di 

sisi lain juga menyesuaikan dengan perubahan sosial. Dua sisi tersebut akan 

berakomulasi dalam kegiatan organisasi, terutama bisnis yang ditandai oleh 

informasi dan kegiatan ekonomi yang memerlukan knowledge worker, 

persaingan yang semakin intensif, dan pasar semakin terfragmentasi dalam 

spesialisasi. Kondisi yang demikian itu menuntut sumber daya manusia yang 

bekerja dalam organisasi (bisnis) memiliki kompetensi pada bidangnya 

masing-masing, baik pada tingkatan eksekutif, manajer, maupun karyawan 

biasa.  

1) Bagi Ekskutif.  

Para ekskutif (pimpinan puncak) organisasi bisnis untuk menghadapi 

keadaan yang digambarkan di atas, paling tidak memerlukan kompetensi 

dalam bidang:  

a) Strategic thinking, adalah kompetensi (kemampuan) seorang 

pemimpin untuk memahami kecenderungan terjadinya perubahan 

lingkungan bisnis yang cepat, peluang pasar, ancaman persaingan, 

kekuatan dan kelemahan organisasi (bisnis), dan kemampuan 

merespon dengan strategi yang relevan.  

b) Change leadership,  adalah kompetensi (kemampuan) seorang 

pemimpin untuk mengkomunikasikan visi strategi organisasi (bisnis) 
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yang membuat respon perubahan (adaptif) sehingga diterima oleh 

stakeholder, membangkitkan motivasi dan komitmen untuk bertindak 

sebagai sponsor dalam pembaharuan dan kewirausahaan. 

c) Relationship management, adalah kompetensi (kemampuan) seorang 

pemimpin  untuk membina hubungan baik dengan stakeholder baik di 

dalam organisasi, seperti: bawahan, rekan sekerja, atasan langsung, 

dan para pemegang saham. Maupun di luar organisasi seperti: 

pemasok, rekanan, pelanggan, konsultan, kontraktor, pemerintah, 

legislatif, kelompok kepentingan dan sebagainya.  

2) Bagi Manajer  

Bagi para manajer (pemimpin satuan kerja) untuk menghadapi keadaan 

yang    penuh persaingan itu, diperlukan kompetensi (kemampuan) 

berikut:  

a) Flexibility, merupakan kompetensi (kemampuan) manajer (pemimpin 

unit kerja) untuk menyesuaikan kegiatan manajerialnya dalam 

menjalankan  perubahan organisasi apabila diperlukan.  

b) Change implementation, adalah kompetensi (kemampuan) seorang 

manajer (pemimpin unit keraja) untuk mengkomunikasikan dan 

melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam organisasi (bisnis) 

c) Entrepreneurial innovation, adalah kompetensi (kemampuan) seorang 

manajer (pemimpin unit kerja) untuk mengembangkan semangat 

wirausaha yang mampu memelopori dan mengungguli memunculkan 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



43 

 

 

produk baru mendahului pesaingnya dan memberikan pelayanan 

dalam proses produksi yang lebih efisien.  

d) Work motivation under time pressure, adalah kompetensi 

(kemampuan) seorang manajer (pemimpin kerja ) untuk bekerja di 

bawah tekanan  waktu.  

e) Collaborativeness, merupakan kompetensi (kemampuan) seorang 

manajer (pemimpin unit kerja) untuk bekerja secara kooperatif dalam 

kelompok yang sifatnya multi disiplin dan rekan kerja yang berbeda 

dari biasanya.  

f) Costumer service orientation, adalah kompetensi kemampuan manajer 

(pemimpin unit kerja) untuk selalu berorientasi kepada pelayanan 

pelanggan, membantu orang lain, memahami hubungan antar pribadi, 

bersedia mendengarkan keinginan pelanggan, mengatasi hambatan 

dalam organisasi, dan masalah pelanggan.  

3) Bagi Karyawan  

Berkenaan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan  antara 

lain:  

a) Flexibility, adalah kompetensi (kemampuan) seorang karyawan untuk 

melihat perubahan sebagai tantangan, misalnya kesediaan untuk 

mengadopsi teknologi baru.  

b) Information seeking motivation and ability to learn, adalah kompetensi 

(kemampuan) seorang karyawan untuk mencari informasi tentang 
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peluang belajar teknologi baru dan keterampilan yang diperlukan oleh 

perubahan persyaratan pekerjaan di masa depan.  

c) Ahievement motivation, adalah kompetensi (kemampuan) untuk 

memiliki motivasi berprestasi untuk menemukan inovasi dan semangat 

“kaizen” (melakukan perbaikan terus menerus).  

d) Work motivation under time pressure, adalah kompetensi 

(kemampuan) bekerja dibawah tekanan waktu.  Kemampuan ini 

merupakan kombinasi dari kemampuan fleksibelitas, motivasi 

berprestasi, resistensi terhadap stress dan komitmen organisasi yang 

memungkinkan karyawan bekerja memenuhi permintaan yng 

meningkat dan dalam tenggang waktu yang lebih pendek.  

e) Collaborativeness, adalah kompetensi (kemampuan) untuk bekerja 

secara kooperatif dalam kelompok yang bersifat multidisiplin dan 

rekan kerja yang berbeda. Kemampuan ini menunjukan sikap positif 

terhadap orang lain, memiliki pemahaman hubungan antar pribadi dan 

menunjukan komitmen organisasional.  

f) Cuctomer service orientation, adalah kompetensi (kemampuan) untuk 

berorientasi pada pelayanan terhadap pelanggan yang didasari oleh 

keinginan membantu orang lain, pemahaman hubungan antar pribadi,  

bersedia untuk mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan, dan 

memiliki inisiatif untuk mengtasi hambatan dalam mengatasi masalah 

pelanggan.  
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e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi  

Kompetensi (kemampuan) seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau 

melakukan sesuatu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor.   Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi (kemampuan) 

seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah:  

1) Keyakinan dan nilai-nilai.  

Keyakinan seseorang terhadap dirinya maupun terhadap orang lain akan 

sangat mempengaruhi perilakunya. Apabila seseorang merasa tidak bisa 

untuk mengerjakan sesuatu maka ia tidak akan berusaha dan akhirnya ia 

tidak bisa apa-apa karena tidak ada inisiatif. Sebaliknya apabila ia yakin 

bisa, maka ia akan berinisitif dan bahkan menjadi orang yang kreatif dan 

inovatif.  Oleh karena itu setiap orang harus berpikir positif baik terhadap 

diri sendiri maupun terhadap orang lain.  

2) Keterampilan.  

Keterampilan sangat mendukung kemampuan seseorang dalam bekerja 

atau mengerjakan sesuatu. Misalnya kemampuan seseorang berbicara di 

depan umum, ini adalah kompetensi yang awalnya didukung oleh 

pembiasaan, dan ini bisa dipelajari. Semakin sering seseorang melatih dan 

membiasakan berbicara di depan umum ia semakin terampil.  

3) Pengalaman.  

Pengalaman seseorang akan meyempurnakan kompetensi menjadi 

tanggungjawabnya. Misalnya bagaimana mengorganisir pekerjaan, 
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bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian tidak 

berarti kita hanya mengandalkan pengalaman karena pengalaman hanya 

menyepurnakan.  Dalam konteks ini yang pokok itu kita kuasai dulu apa 

yang menjadi substansinya. Kemudian kita latih atau kita biasakan, dan 

pada akhirnya pembiasaan yang kita lakukan itu menjadi pengalaman yang 

menyempurnakan kompetensi kita. Dalam melaksanakan pekerjaan atau 

tugas kalau kita lupa atau keliru biasanya kita diingatkan oleh apersepsi 

material yang kita miliki dari pengalaman kita.  Jadi untuk menjadi orang 

yang professional kita perlu menguasai dulu apa yang menjadi substansi 

tugas dan pekerjaan kita, kemudian kita sempurnakan dengan pengalaman.  

4) Karakteristik kepribadian.  

Meskipun kepribadian itu dianggap sulit berubah, namun dalam 

kenyatannya banyak juga yang bisa berubah, karena memang dalam hidup 

ini orang berinteraksi dengan kekuatan yang mempengaruhi dan 

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kepribadian seseorang bisa saja 

berubah sepanjang waktu untuk menyesuaikan dengan tantangan yang 

dihadapi dan lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian juga 

berarti kepribadian juga dapat mempengaruhi keahlian seseorang dalam 

sejumlah kompetensi, seperti misalnya bagaimana orang menyelesaikan 

konflik, menunjukan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam 

tim dan membangun relasi.  
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5) Motivasi.   

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. 

Misalnya dengan diberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan 

karyawan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dapat 

berpengaruh positif terhadap motivasi seorang karyawan.  

6) Emosional.   

Emosional bisa menjadi hambatan bagi seseorang dalam penguasaan 

kompetensi, seperti misalnya takut kalau salah, atau menjadi malu kalau 

salah, takut kalau tidak disukai  dalam lingkungn kerja.  Semua itu 

merupakan isu emosional yang dapat membatasi motivasi dan inisiatif 

seseorang.  Seperti misalnya perasaan tentang kewenangan  yang di luar 

diri seseorang dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi seseorang 

dalam penyelesaian konflik. Misalnya konflik antara seseorang dengan 

manajer.  Seperti juga orang akan merasa sulit mendengarkan apabila 

mereka tidak merasa didengar. Menghilangkan pengalaman yang kurang 

menyenangkan dapat memperbaiki kompetensi seseorang dalam bekerja 

atau melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.  

7) Intelektual.   

Kompetensi seseorang juga banyak ditentukan oleh kemampuan kognitif 

seseorang, misalnya kemampuan berpikir konseptual dan berpikir analisis. 

Kemampuan intektual besar sekali partisipasinya dalam pembentukan 

kompetensi yang dimiliki seseorang.  
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8) Budaya organisasi.  

Budaya organisasi juga mempengaruhi kompetensi karyawan, seperti 

misalnya:  

a) penempatan karyawan yang tepat menurut prisip manajemen 

sumberdaya manusia “The right man on the right place” 

(menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya).   Seorang 

karyawan yang menempati posisi yang sesuai dengan bidang 

keahliannya, dapat dipastikan kompetensinya akan lebih baik daripada 

yang asal ditempatkan.  

b) Sistem penghargaan yang proporsional, akan mengkomunikasikan 

kepada karyawan bagaimana organisasi menghargai karyawan sesuai 

dengan proporsinya akan berdampak pada perbaikan kompetensi, baik 

bagi karyawan yang sudah mendapatkan maupun karyawan yang 

belum mendapatkan, karena bagi yang belum kesempatan itu juga 

terbuka.  

c) Pengambilan keputusan yang adil dan proporsional dalam 

memberdayakan karyawan akan  berdampak positif terhadap kinerja 

karyawan.  

d) Filosofi organisasi, visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut oleh 

organisasi akan memandu pada pencapaian kompetensi karyawan.  

e) Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada karyawan tentang 

berapa banyak kompetensi yang diharapkan oleh organisasi juga dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kompetensi karyawan.  
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f) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan juga berarti 

mengkomunikasikan kepada karyawan tentang pentingnya kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang karyawan.  

g) Proses organisasional yang mengembangkan kepemimpinan secara 

langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan. 

2.3. Insentif 

3.3.1. Pengertian Insentif  

Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja 

dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra 

di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif dimaksudkan agar 

dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka. Istilah sistem 

insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana rencana 

pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan 

berbagai standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. Insentif dapat 

dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya 

melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor 

pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar kinerja pegawai dapat 

meningkat.  

  Kompensasi dan insentif mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana 

insentif merupakan komponen dari kompensasi dan keduanya sangat menentukan 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Insentif dapat 

dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya 

melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor 
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pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar kinerja pegawai dapat 

meningkat.  

Dari pengertian di atas untuk lebih jelas tentang insentif, di bawah ini ada 

beberapa ahli manajemen mengemukakan pengertian mengenai insentif. Menurut 

Hani Handoko (2001) mengemukakan bahwa “insentif adalah perangsang yang 

ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih 

tinggi dari standar - standar yang telah ditetapkan”. Insentif merupakan hasil akhir 

dari gabungan komponen penilaian yang dinilai dan dikerjakan oleh perusahaan. 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut:  

Gambar 2.3 

Bagan Pembandingan Faktor Kompensasi dan Insentif 

  

  

   

  

  

  

  

Sumber: Handoko (2001)  
 

Sedangkan pengertian insentif menurut Hasibuan (2002) adalah tambahan 

balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas 

prestasi standart. Menurut Wibowo (2013) insentif menghubungkan penghargaan 

dan kinerja dengan memberikan imbalan kinerja tidak berdasarkan senioritas atau 

jam kerja.  
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Menurut Dessler (2009), insentif adalah peningkatan gaji yang dihadiahkan 

kepada seorang karyawan pada satu waktu yang ditentukan dalam bentuk gaji 

pokok yang lebih tinggi, biasanya didasarkan secara eksklusif pada kinerja 

individual. Insentif umumnya dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan memanfaatkan perilaku pegawai 

yang mempunyai kecenderungan kemungkinan bekerja seadanya atau tidak 

optimal.  

Menurut Mangkunegara (2002) insentif adalah suatu bentuk motivasi yang 

dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan 

rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi 

terhadap organisasi (perusahaan). Menurut Martoyo (1994) pengupahan insenif 

adalah yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan 

mempertahankan karyawan yang berperestasi,untuk tetap berda dalam organisasi 

/perusahaan. Adapun pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberi upah/gaji 

yang berbeda, tetapi bukan di dasarkan pada evaluasi jabatan, namun di tentukan 

karena perbedaan prestasi kerja.  

Dari uraian konsep di atas dapat dimaknai bahwa insentif diberikan secara 

sengaja kepada karyawan agar terciptanya suatu dorongan untuk meningkatkan 

prestasi kerja sehingga akan menimbulkan dampak baik bagi perusahaan dengan 

adanya kinerja yang baik dan berkualitas seorang karyawan. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan penghasilan di luar 

gaji pokok yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya dengan 

memperhitungkan hasil kerja yang dicapai, sehingga karyawan terdorong untuk 
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meningkatkan prestasi dalam rangka mencapai produktivitas dan hasil kerja sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Pemberian insentif juga dapat diharapkan dapat 

mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap bekerja di perusahaan 

yang bersangkutan.  

3.3.2. Sifat Dasar S istim Pengupahan Insentif  

Menurut Martoyo (1994), beberapa sifat dasar dalam sistem pengupahan 

insentif, antara lain:  

a. Pembayaran agar diupayakan cukup sederhana, sehingga mudah dimengerti 

dan dihitung oleh karyawan yang bersangkutan sendiri.  

b. Upah insentif yang diterima benar-benar dapat menaikan motivasi kerja 

meningkat.  

c. Pelaksanan pengupahan insentif hendaknya cukup cepat,sehingga karyawan 

yang berprestasi lebih tersebut cukup cepat pula merasakan nikmatnya orang 

berprestasi lebih.  

d. Penentuan standar kerja ataupun standar produksi hendaknya secermat 

mungkin, dalam arti:tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh umum 

karyawan, atau tidak trlalu rendah, sehingga tidak terlalu mudah dicapai 

karyawan.  

e. Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup 

merangsang pekerjaan atau karyawan untuk bekerja lebih giat.  

3.3.3. Jenis-jenis insentif  

Jenis-jenis insentif dalam suatu perusahaan harus dituangkan secara jelas 

sehingga dapat di ketahui oleh pegawai dan oleh perusahaan tersebut dapat di 
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jadikan kontribusi yang baik untuk dapat menambah gairah kerja bagi pegawai 

yang bersangkutan.  Menurut Siagian (2002), jenis-jenis insentif tersebut adalah:  

a. Piece work  

Piece work adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja 

pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah 

unit produksi.  

b. Bonus   

Bonus adalah insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja 

sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui.   

c. Komisi   

Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas 

dan sering diterapkan oleh tenaga - tenaga penjualan.  

d. Insentif bagi eksekutif  

Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan kepada pegawai 

khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu 

perusahaan, misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor 

atau biaya pendidikan anak.  

e. Kurva Kematangan   

Kurva kematangan adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kerja yang 

karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai 

pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam bentuk 

penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mangajar yang lebih besar dan 

sebagainya.  
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Berdasarkan pengertian di atas maka jenis - jenis insentif adalah:  

a. Insentif material, dapat diberikan dalam bentuk: 1) Bonus, 2) Komisi,            

3) Pembagian laba, 4) Kompensasi yang ditangguhkan dan 5) Bantuan hari 

tua.   

b. Insentif Non-material, dapat diberikan dalam bentuk: 1) Jaminan sosial,         

2) Pemberian piagam penghargaan, 3) Pemberian promosi, 4) Pemberian 

pujian lisan atau tulisan.   

Dengan adanya jenis-jenis insentif ini maka perusahaan mampu mendorong 

motivasi dan gairah kerja pegawai, sehingga pegawai akan terus menjaga dan 

meningkatkan hasil kerjanya dan pada akhirnya pula akan meningkatkan 

keuntungan tersendiri dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

3.3.4. Tujuan Pemberian Insentif  

Menurut Rivai (2004) mengemukakan bahwa “Salah satu alasan pentingnya 

pembayaran insentif karena adanya ketidaksesuaian tingkat kompensasi yang 

dibayarkan kepada eksekutif dengan pekerja lain. Program insentif adalah salah 

satu cara untuk memungkinkan seluruh pekerja merasakan bersama kemakmuran 

perusahaan. Selain itu, ada kesadaran yang tumbuh bahwa  program pembayaran 

tradisional seringkali tidak bagus dalam menghubungkan pembayaran dengan 

kinerja. Jika organisasi mau mencapai inisiatif strategis mereka, maka 

pembayaran perlu dihubungkan dengan kinerja sedemikian rupa sehingga 

pembayaran itu mengikuti tujuan karyawan dan tujuan organisasi.”  
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3.3.5. Pertimbangan Pemberian Insentif  

Beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan insentif antara 

lain sebagai berikut:  

a. Kinerja  

Sistem insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya insentif 

dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang bersangkutan.Berarti 

besarnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam 

waktu kerja pegawai. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja diukur 

secara kuantitatif, memang dapat dikatakan bahwa dengan cara ini dapat 

mendorong pegawai yang kurang produktif menjadi lebih produktif dalam 

bekerjanya. Di samping itu juga sangat menguntungkan bagi pegawai yang 

dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat tidak 

favourable bagi pegawai yang bekerja lamban atau pegawai yang sudah 

berusia agak lanjut.  

b. Lama Kerja  

Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan 

atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan 

per jam, per hari, per minggu ataupun per bulan. Umumnya cara yang 

diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pemberian insentif 

berdasarkan kinerja. Memang ada kelemahan dan kelebihan dengan cara ini, 

antara lain sebagai berikut:  
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1) Kelemahan  

a) Mengakibatkan mengendornya semangat kerja pegawai yang 

sesungguhnya mampu berproduksi lebih dari rata-rata.  

b) Tidak membedakan usia, pengalaman dan kemampuan pegawai.  

c) Membutuhkan pengawasan yang ketat agar pegawai sungguh sungguh 

bekerja.  

d) Kurang mengakui adanya kinerja pegawai.  

2) Kelebihan  

a) Dapat mencegah hal-hal yang tidak atau kurang diinginkan seperti 

pilih kasih, diskiminasi maupun kompetisi yang kurang sehat.  

b) Menjamin kepastian penerimaan insentif secara periodik  

c) Tidak memandang rendah pegawai yang cukup lanjut usia.  

c. Senioritas  

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai yang 

bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah pegawai 

senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang 

bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja. Semakin senior seorang 

pegawai semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi, dan semakin mantap dan 

tenangnya dalam organisasi. Kelemahan yang menonjol dari cara ini adalah 

belum tentu mereka yang senior ini memiliki kemampuan yang tinggi atau 

menonjol, sehingga mungkin sekali pegawai muda (junior) yang menonjol 

kemampuannya akan dipimpin oleh pegawai senior, tetapi tidak menonjol 

kemampuannya. Mereka menjadi pimpinan bukan karena kemampuannya 
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tetapi karena masa kerjanya. Dalam situasi demikian dapat timbul di mana 

para pegawai junior yang energik dan mampu tersebut keluar dari 

perusahaan/instansi.  

d. Kebutuhan  

Cara ini menunjukkan bahwa insentif pada pegawai didasarkan pada tingkat 

urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai. Hal ini berarti insentif yang 

diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak berkekurangan. Hal seperti ini 

memungkinkan pegawai untuk dapat bertahan dalam perusahaan/instansi.  

e. Keadilan dan Kelayakan  

1) Keadilan  

Dalam sistem insentif keadilan bukanlah harus sama rata tanpa pandang 

bulu, tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan (input) 

dengan (output), makin tinggi pengorbanan semakin tinggi insentif yang 

diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah 

pengorbanannya yang diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari suatu 

jabatan ditunjukkan oleh spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang 

memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi pula output 

yang diharapkan. Output ini ditunjukkan oleh insentif yang diterima para 

pegawai yang bersangkutan, di mana di dalamnya terkandung rasa keadilan 

yang sangat diperhatikan sekali oleh setiap pegawai penerima insentif 

tersebut.  
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2) Kelayakan  

Di samping masalah keadilan dalam pemberian insentif tersebut perlu 

pula diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya 

membandingkan besarnya insentif dengan perusahaan lain yang bergerak 

dalam bidang usaha sejenis. Apabila insentif didalam perusahaan yang 

bersangkutan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain, maka 

perusahaan/instansi akan mendapat kendala yakni berupa menurunnya 

kinerja pegawai yang dapat diketahui dari berbagai bentuk akibat 

ketidakpuasan pegawai mengenai insentif tersebut.  

f. Evaluasi Jabatan  

Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan 

membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan lain 

dalam suatu organisasi. Ini berarti pula penentuan nilai relatif atau harga dari 

suatu jabatan guna menyusun rangking dalam penentuan insentif  

2.4. Kinerja  

2.4.1. Pengertian Kinerja  

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja 

perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah 

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja 

organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi 

yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 
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Menurut Pasolong (2010:175) menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang 

pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan untuk 

menunjukan suatu kinerja atau performance yang terbaik yang bisa ditunjukkan 

oleh pegawai tersebut. Selain itu performance yang ditunjukkan oleh seorang 

pegawai tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang penting artinya bagi 

peningkatan hasil kerja yang menjadi tujuan dari organisasi atau intansi dimana 

pegawai tersebut bekerja. Kinerja ini perlu senantiasa diukur oleh pimpinan agar 

dapat diketahui sampai sejauh mana perkembangan kinerja dari seorang pegawai 

pada khususnya dan pada organisasi pada umumnya. 

Menurut Maier kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan yang dibebankannya. Sedangkan menurut Gilbert mendefinisikan 

kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat ditampilkan atau penampilan 

kerja seorang pegawai. Kinerja seseorang dapat diukur dari hasil kerja, hasil 

tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu (Notoadmodjo, 2009:124). 

Robbins menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan 

yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Kinerja menurut Prawirosentono adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika (Pasolong, 2010:176). Kinerja menurut LA.N 
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(Sedarmayanti,2009:50) mengatakan bahwa, performance diterjemahkan menjadi 

kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil 

kerja atau untuk kerja atau penampilan kerja. 

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernardin & Russell 

(Sulistiyani,2009:276) menjelaskan kinerja merupakan catatan outcome yang 

dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama 

periode waktu tertentu. Pengertian kinerja pegawai yang dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2000:67) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pegawai adalah keseluruhan hasil dari pekerjaan pegawai dalam melaksanakan 

tugas yang telah diberikan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai 

harus sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, moral dan etika yang telah 

ditetapkan suatu organisasi. Oleh karena itu, maka keseluruhan hasil kerja 

pegawai dapat dilihat dari kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu menyelesaikan 

pekerjaan serta dilihat dari ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan organisasi. 

2.4.2. Indikator Kinerja  

Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai sesorang berdasarkan persyaratan 

persyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk 

dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut sebagai standar pekerjaan. 
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Untuk menentukan kinerja pegawai baik atau tidak, tergantung pada hasil; 

perbandingannya dengan standar pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan berhasil 

melaksakan pekerjaannya atau memiliki kinerja yang baik, apabila hasil kerja 

yang diperoleh lebih tinggi dari standar kerja. Demikian sebaliknya, seseorang 

yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja 

yang tidak baik atau berkinerja rendah. 

Bangun (2012:233) menjelaskan untuk memudahkan penilaian kinerja 

pegawai, standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu 

pekerjaan dapat diukur melalui : 

a. Jumlah pekerjaan; dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 

b. Kualitas pekerjaan; setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang 

harus disesuaikan oleh pegawai untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. 

c. Ketepatan waktu; setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda untuk 

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. 

d. Kehadiran; semua jenis pekerjaaan tertentu menuntut kehadiran pegawai 

dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Kinerja pegawai 

ditentukan oleh tingkat kehadiran pegawai dalam mengerjakannya. 

e. Kemampuan kerja sama; tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh  satu 

orang saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh 

dua orang atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama. 
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Adanya ukuran pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan, maka langkah 

berikutnya dalam mengukur kinerja pegawai adalah mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan hal tersebut dari seseorang selam periode tertentu. 

Dengan membandingkan hasil ini dengan standar yang dibuat oleh periode waktu 

yang bersangkutan, maka dapat diketahui kinerja dari seorang pegawai. 

Pengukuran tentang kinerja pegawai tergantung kepada jenis pekerjaannya dan 

tujuan dari organisasi yang bersangkutan. 

2.4.3. Penilaian Kinerja 

Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi 

kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai 

penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi 

individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Menurut Chung dan Meggison (Sulistiyani, 

2009:275) penilaian kinerja adalah cara untuk mengukur kontribusi pegawai 

kepada orgaisasi. Dengan mengetahui kontribusi pegawai, maka selanjutnya dapat 

digunakan sebagai upaya menyusun program penghargaan dan kompensasi. 

Menurut Simamora (2004:338) menjelaskan penilaian kinerja adalah proses 

yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 

pegawai. Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87), penilaian kinerja adalah 

menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas dan kuantitas yang 

dihasilkan setiap pegawai. Menurut Dessler (2008), penilaian kinerja merupakan 

upaya membandingkan prestasi aktual karyawan dan prestasi kerja yang 

diharapkan darinya.  
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Dalam penilaian kinerja karyawan tidak hanya menilai secara fisik, tetapi 

pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan menyangkut berbagai bidang seperti 

kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja, atau hal-hal khusus sesuai 

dengan bidang dan tingkatan pekerjaan. Faktor-faktor penilaian kinerja adalah 

sebagai berikut:  

a. kualitas pekerjaan, meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan  

b. keluaran, Kuantitas pekerjaan, meliputi volume keluaran dan kontribusi  

c. Supervisi yang diperlukan, meliputi membutuhkan saran, arahan atau 

perbaikan  

d. Kehadiran, meliputi ketepatan waktu, disisplin, dapat dipercaya/diandalkan  

e. Konservasi, meliputi pencegahan pemborosan, kerusakan, dan pemeliharaan 

peralatan  

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja 

pegawainya. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja organisasi yang 

dicerminkan oleh kinerja pegawai karena kinerja merupakan perilaku nyata yang 

sesuai dengan perannya dalam organisasi. Dengan demikian, penilaian kinerja 

merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya dan kinerja 

pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Adanya penilaian kinerja dapat digunakan sebagai upaya 

dalam menyusun program-program untuk mengembangkan kinerja pegawai 

misalnya untuk penentuan kompensasi. 
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2.4.4. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja menurut Rivai (2010:551) antara lain meliputi : 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai; 

b. Pemberian imbalan yang sarasi, sebagai sumber informasi untuk pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan gaji, upah, insentif, kompensasi dan 

berbagai imbalan lainnya; 

c. Pengembangan SDM dalam penugasan kembali seperti diadakannya mutasi 

atau transfer, promosi atau kenaikan jabatan, pendidikan dan pelatihan 

d. Meningkatkan motivasi; 

e. Alat untuk menjaga tingkat kinerja; 

f. Alat untuk membantu dan mendorong pegawai untuk mengambil inisiatif 

dalam rangka memperbaiki kinerja. 

Sedangkan tujuan penilaian kinerja menurut Sulistiyani (2009:277) antara 

lain meliputi : 

a. Mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai; 

b. Memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya; 

c. Mendistribusikan reward dari organisasi yang dapat berupa pertambahan gaji 

dan promosi yang adil; 

d. Mengadakan penelitian manajemen personalia. 

Berdasarkan tujuan-tujuan penilaian kinerja di atas, salah satu dari tujuan 

penilaian kinerja yaitu sebagai acuan dalam pemberian imbalan yang sarasi, 

sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
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gaji, upah, insentif, kompensasi dan berbagai imbalan lainnya. Dengan adanya 

penilaian kinerja, organisasi dapat mengetahui dan menghitung besaran jumlah 

kompensasi yang harus diterima pegawai atas kinerja yang telah dicapai. 

2.4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Beberapa teori menerangkan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

seorang baik sebagai individu atau sebagai individu yang ada dan bekerja dalam 

suatu lingkungan. Sebagai individu setiap orang mempunyai ciri dan karakteristik 

yang bersifat fisik maupun non fisik. Dan manusia yang berada dalam lingkungan 

maka keberadaan serta perilakunya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat 

tinggal maupun tempat kerjanya. Kinerja seorang pegawai akan baik, jika 

pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya 

imbalan/upah yang layak dan mempunyai harapan masa depan (Prawirosentono, 

2006). Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (2001), secara teoritis ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu: variabel 

individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel 

tersebut mempengaruhi kelompok kerja yang  pada akhirnya memengaruhi 

kinerja personel. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang 

berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai 

sasaran suatu jabatan atau tugas. Diagram teori perilaku dan kinerja digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.4  

Diagram Skematis Teori Perilaku dan Kinerja Dari Gibson. 

 

 

 

 

 

 

 
       Sumber: Gibosn dalam Ilyas (2001) 

Kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan 

ketrampilan, latar belakang pribadi dan demografis. Variabel kemampuan dan 

ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan 

kinerja individu. Sedangkan variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak 

langsung. Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar dan motivasi.  

Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman 

kerja sebelumnya dan variabel demografis. Kelompok variabel organisasi terdiri 

dari variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan 

(Gibson, 2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah:  

a. Faktor motivasi  

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri manusia 

untuk menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah lakunya dalam 

Variabel Individu:  
1. Kemampuan dan  

keterampilan:  
a. Mental  
b. fisik  

2. Latar belakang:  
a. Keluarga   
b. tingkat sosial  
c. pengalaman  

3. Demografis:  
a. Umur  
b. Etnis  
c. Jenis kelamin 

Variabel Organisasi: 
a. Sumber daya  
b. Kepemimpinan  
c. Imbalan  
d. Struktur  
e. Desain pekerjaan 

 
KINERJA  
(hasil yang 
diharapkan) 

Variabel Psikologis: 
a. Persepsi  
b. Sikap  
c. Kepribadian  
d. Belajar  
e. motivasi 
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bekerja. Semakin tinggi motivasi seseorang, akan semakin kuat dorongan 

yang timbul untuk bekerja lebih giat sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.  

b. Faktor kepuasan kerja   

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya. 

Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka semakin senang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerjanya.  

c. Faktor kondisi fisik pekerjaan   

Kondisi kerja yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya prestasi 

kerja karyawan. Lingkungan kerja yang secara fisik merupakan bagian dari 

kondisi kerja, hendaknya tertata dengan baik sehingga tidak menyebabkan 

adanya perasaan was-was karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Apabila 

karyawan merasa terganggu dalam melaksanakan tugasnya, maka kinerjanya 

akan rendah. Sebaliknya, jika karyawan merasa tenang dan nyaman dalam 

melaksanakan tugas, maka kinerjanya akan meningkat.  

d. Faktor kemampuan kerja karyawan  

Kemampuan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

sangat perlu diperhatikan. Karyawan harus memiliki kemampuan yang cukup, 

baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (intelektual/mental). 

Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan 

kerja.  
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Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, dimensi untuk pengukuran kinerja, 

peneliti mengadopsi indikator variabel performance kerja yang dikemukakan oleh 

Chung/Meggison (1981) dalam Sugiyono (2017:108), yaitu: (1) Quantity of Work, 

(2) Quality of Work, (3) Job Knowledge, (4) Creativeness, (5) Cooperation,        

(6) Dependability, (7) Initiative, dan (8) Personal Qualities.  

2.4.6. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah kajian terhadap 

hasil-hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

akan diuraikan secara singkat hasil penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai 

berikut. Penelitian pertama dilakukan oleh  Putra dan Supartha (2013)  yang 

berjudul “Pengaruh Komunikasi, Kompensasi Finansial dan Kompetensi 

Terhadap Kinerja Karyawan“. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 

komunikasi, kompensasi finansial, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini dilakukan di Hotel Agung Cottages Kuta, Badung dengan jumlah 

responden sebanyak 60 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan kuesioner dan hasilnya di uji dengan uji F dan uji t serta 

standardized coefficient beta dimana diolah dengan menggunakan program 

Software Statistical Package Of Social Science (SPSS) for windows. Hasil analisis 

variabel komunikasi, kompensasi finansial, dan kompetensi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi 75,8 persen. 

Secara parsial variabel juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan. Variabel kompensasi finansial merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan dan diharapkan Hotel Agung 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



69 

 

 

Cottages lebih memperhatikan komunikasi, kompensasi finansial, dan kompetensi 

agar dapat meningkatkan kinerja karyawannya.  Persamaan penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini sama-sama 

meneliti mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. 

Pengumpulan data menggunakan observasi dan kuisioner dan analisis data 

menggunakan uji F dan uji t dan SPSS.   Perbedaan penelitian yang dilakukan 

dengan penelitian sebelumnya adalah tempat melakukan penelitian. Selain itu 

penelitian sebelumnya juga meneliti tentang pengaruh kompensasi dan 

kompetensi.  Manfaat yang diperoleh adalah mengetahui instrument dan teknik 

analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti.  

Sujatmoko Koka (2007), Pengaruh Insentif terhadap peningkatan Kinerja 

Karyawan pada Departemen Operasional Dunkin’ Donut’s Cabang Arteri Jakarta   

menyatakan bahwa dengan melihat hasil perhitungan koefisien korelasi Rank 

Spearman, maka dapat diketahui nilai r adalah sebesar 0,824% artinya bahwa 

antara pemberian insentif dengan peningkatan kinerja karyawan mempunyai 

hubungan yang signifikan. Sedangkan hasil perhitungan koefisien penentu didapat 

nilai r2 adalah sebesar 67, 89%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi 

pemberian insentif terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. Sementara 

selisihnya uyaitu sebesar 32,11% adalah dipengaruhi faktor lain diluar insentif 

seperti rendahnya lapangan pekerjaan. Persamaan penelitian yang dilakukan 

dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini sama-sama meneliti 

mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Pengumpulan data 
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menggunakan observasi dan kuisioner dan analisis data menggunakan uji F dan 

uji t dan SPSS.   Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya adalah tempat melakukan penelitian. Selain itu penelitian sebelumnya 

juga meneliti tentang pengaruh kompensasi dan kompetensi.  Manfaat yang 

diperoleh oleh peneliti adalah mengetahui instrument dan teknik analisis yang 

digunakan untuk mencari pengaruh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

Marryana Novita A (2015), Analisis Pengaruh Faktor Insentif dan Faktor 

Motivasi terhadap Kinerja Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 

Pemerintah Daerah Sumba Timur, menyatakan bahwa ada pengaruh insentif 

terhadap kinerja anggota pokja ULP. Dari hasil analisis dengan alat bantu SPSS 

versi 21 diperoleh nilai thitung sebesar 3,196 dengan signifikansi 0,003. 

Kontribusi insentif mempengaruhi kinerja sebesar 15,8%. Persamaan penelitian 

yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini sama-

sama meneliti mengenai pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah tempat 

melakukan penelitian. Selain itu penelitian sebelumnya juga meneliti tentang 

pengaruh kompensasi dan kompetensi.  Manfaat yang diperoleh oleh peneliti 

adalah mengetahui instrument dan teknik analisis yang digunakan untuk mencari 

pengaruh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian Penelitian ini termasuk kategori diskriptif analistis. Menurut 

Sugiyono (2013) metode diskriptif analistis merupakan metode yang bertujuan 

memberikan diskripsi atau gambaran terhadap suatu penelitian yang diteliti 

melalui sampel atau data yang terkumpul untuk membuat kesimpulan yang 

berlaku umum.  

3.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek tempat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Barang/Jasa Kabupaten Temanggung yang berlokasi kerja di Bagian 

Pembangunan Sekretriat Daerah Kabupaten Temanggung Jl. A. Yani No 32 

Temanggung. 

3.3. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini dibangun dengan didasarkan pada fenomena-

fenomena masalah yang terjadi, keselarasan dengantujuan penelitian yang hendak 

dicapai, keterkaitan antar variabel terteliti secara teoritis dan kajian penelitian-

penelitian sebelumnyaserta metodologi serta yang digunakan. Kerangka 

penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang penelitianyang akan 

dilakukan penulis secara keseluruhan tentang koordinasi, kompetensi, insentif dan 

kinerja anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten 

Temanggung seperti yang terlihat dibawah ini: 
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INSENTIF 
(X3) 

KOMUNIKASI 
(X1) 

KOMPENTENSI 
(X2) 

KINERJA 
(Y) 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 

3.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian mengenai pengaruh komunikasi, kompetensi dan insentif 

terhadap kinerja anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten 

Temanggung yang dikemukakan adalah: 

H1 : Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung 

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung 

H3 : Insentif berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung 

H4 : Komunikasi, kompetensi dan insentif berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja pegawai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa 

Kabupaten Temanggung 
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3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.5.1. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai dari 

seseorang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Dalam  

penelitian ini, variabel yang digunakan adalah komunikasi (X1), kompetensi (X2), 

dan insentif (X3) sebagai variabel independen, sedangkan kinerja (Y) sebagai 

variabel dependen.  

3.5.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi operasional variabel 

penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Adapun 

definisi operasional variabel dan indikator seperti yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 

Variabel dan Definisi Operasional Kompetensi, Komitmen, Insentif dan Kinerja  

 

No Variabel Definisi 
Definisi Operasional 

Dimensi Indikator 
1. Komuni-

kasi 
Terdapat t iga jenis 
komunikasi formal 
dalam organisasi, 
yaitu; Komunikasi 
Vertikal, Komuni-kasi 
Horizontal,  dan 
Komunikasi Diagonal 
(Gibson et al  (1997: 
57) 

1. Komunikasi 
Vertikal 

1. Pemberian instruksi 
kerja (job instruction) 

2. Penyampaian ide dan 
informasi 

2. Komunikasi 
Horizontal 

3. Koordinasi tugas 
4. Pemecahan masalah 
5. Membina Hubungan  

3. Komunikasi 
Diagonal 

6. Kerjasama  

2. Kompe-
tensi 

 

Kompetensi dapat 
diukur dari  
pengetahuan, 
keterampilan dan 
perilaku (Wibowo 
dalam Abdullah, 
2014:51)  

1. Pengeta-
huan 

1. Pemahaman teori 
2. Pemahaman aturan 
3. Penyelesaian pekerjaan 
4. Memecahkan masalah 
5. Bekerja mandiri 

2. Ketrampil-
an 

6. Terampil sesuai 
prosedur kerja 

7. Menggunakan 
peralatan kerja 

8. Karakteristik peralatan 
9. Perencanaan kerja 
10. Evaluasi kerja 

3. Perilaku 11. Hormat pada atasan 
12. Menghargai rekan  
13. Bersedia lembur 
14. Taat kepada norma 
15. Bersikap santun 

3. Insentif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insentif adalah suatu 
bentuk motivasi yang 
dinyatakan dalam 
bentuk uang atas dasar 
kinerja yang tinggi dan 
juga merupakan rasa 
pengakuan dari pihak 
organisasi terhadap 
kinerja karya-wan dan 
kontribusi terhadap 
organisasi 
(perusahaan). 
Mangkunegara (2002) 

1. Insentif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sesuai beban kerja 
2. Sesuai Prosedur/ 

aturan 
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3 Kinerja Penilaian kinerja 
adalah cara untuk 
mengukur kontribusi 
pegawai kepada 
orgaisasi. Dengan 
mengetahui ontribusi 
pegawai, maka 
selanjutnya dapat 
digunakan sebagai 
upaya menyusun 
program penghar-gaan 
dan kompen-sasi 
Chung dan Meggison 
(Sulistiyani, 2009:275) 

1. Kuantitas 
Pekerjaan 
(Quantity of 
Work) 

1. Hasil pekerjaan 
2. Kecepatan kerja 

  2. Mutu 
Pekerjaan 
(Quality of 
Work) 

3. Ketepatan 
4. Ketelitian 
5. Keterampilan 
6. Kebersihan 

  3. Pengetahua
n Pekerjaan 
(Job 
Knowledge) 

7. Mengetahui tujuan 
tupoksi 

8. Memahami ruang 
lingkup pekerjaan 

9. Memahami sasaran 
pekerjaan 

  4. Kreativitas 
(Creativene
ss) 

10. Menemukan ide baru 
11. Banyak alternatif kerja  
12. Dapat memecahkan 

masalah 
13. Berani mengambil 

resiko 
  5. Kooperatif 

(Cooperatio
n) 

14. Menjalin kerjsama 
antar pegawai 

15. Dapat berkomunikasi 
antar pegawai 

  6. Keterikatan 
(Dependabi
lity) 

16. Mempunyai sifat 
kemandirian 

17. Membutuhkan orang 
lain dalam bekerja 

  7. Prakarsa 
(Initiative) 

18. Mempunyai daya 
imajinasi yang positif 

19. Banyak ide-ide positif 
yang diusulkan 

20. Mengawali kegiatan 
yang positif 

  8. Kualitas 
Pribadi 
(Personal 
Qualities) 

21. Mempunyai 
kecerdasan 

22. Terampil dalam 
pekerjaan 

23. Dapat beradaptasi 
dengan lingkungan 

 

3.6. Populasi dan Sampel 

3.6.1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang 

peneliti dalam ruang lingkup & waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan 
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dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau 

banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia (Margono,2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota ULP Kabupaten Temanggung yang berjumlah 43 orang. 

3.6.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto, 2014: 

174). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling.  Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2017:219). Purposive 

sampling atau sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan misalnya 

alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh. (Arikunto, 2014:183). Menurut Arikunto (2013) 

apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga 

merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 

20-25% atau lebih tergantung dari peneliti. Karena anggota ULP Kabupaten 

Temanggung hanya berjumlah 43 orang, maka semua populasi yang ada diambil 

sebagai sampel sehingga merupakan penelitian sensus. Dengan demikian hasil 

yang akan diperoleh nanti benar-benar sesuai dengan populasi yang ada..  

3.7. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Arikunto, 
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2014:22). Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil pengisian kuesioner oleh 

43 orang anggota ULP Kabupaten Temanggung.  

Data sekunder, yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, 

catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-

benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder ini akan 

diperoleh dari dokumen, notulen rapat, dan foto-foto kegiatan di Unit Layanan 

Pengadaan Kabuaten Temanggung yang terkait dan mendukung dalam penelitian 

ini. 

3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan metode survey melalui pembagian 

kuesioner kepada responden.  Syamsul Hadi (2006) menyatakan bahwa kuisioner 

adalah set pertanyaan yang sudah disiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti, 

untuk dimintakan jawabannya pada responden, kuisioner tidak selalu berupa 

pertanyaan, namun juga dapat berupa pernyataan. Proses penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung di tempat yang menjadi obyek 

penelitian. Alasan menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner 

secara langsung kepada responden adalah agar peneliti dapat menghemat waktu, 

tenaga, dan biaya. Penggunaan metode tersebut juga diharapkan dapat 

mengungkap persepsi responden yang sebenarnya. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan melalui: 

a.  Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998: 139). Skala yang digunakan 

dalam kuesioner adalah skala linkert dengan jawaban bertingkat terbagi lima 

kategori mulai dari penilaian sangat setuju sampai penilaian yang sangat tidak 

setuju, dengan pemberian skor sebagai berikut:  

1) SS : Sangat setuju diberi skor 5  

2) S : Setuju  diberi skor 4  

3) RG : Ragu-ragu  diberi skor 3  

4) TS : Tidak setuju  diberi skor 2  

5) STS : Sangat tidak setuju  diberi skor 1  

Selain itu dalam kuesioner penelitian ini juga terdapat pertanyaan 

pertanyaan yang berkaitan dengan data diri serta data-data demografis 

responden.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, 

laporan-laporan, hasil rapat evaluasi, publikasi dan dokumentasi tentang 

kegiatan penyedia barang/jasa dan juga laporan studi terkait. 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



79 
 

 

3.9. Metode Analisis Data  

3.9.1. Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, 

selanjutnya dilakukan pengolahan data. Merujuk pada Sekaran, (2006:169), 

pengolahan data dilakukan melalui tahapan: 

a. Pengkodean 

Metode ini, kontras dengan menelusuri setiap kuesioner untuk tiap item, 

menghindarkan kebingunan, terutama jika terdapat banyak pertanyaan dan 

sejumlah besar kuesioner. Adalah mungkin untuk memasukkan data secara 

langsung dari kuesioner, tetapi hal tersebut akan memerlukan penelusuran 

melalui beberapa kuesioner, halaman demi halaman, yang mungkin 

menimbulkan kesalahan dan penghilangan item. Transfer data terlebih dulu ke 

dalam lembar kode. 

b. Kategorisasi 

Pada titik ini adalah berguna untuk membuat skema untuk 

mengkategorikan variabel, sehingga beberapa item yang mengukur suatu 

konsep dapat semuanya dikelompokkan bersama. Respons atas beberapa 

pertanyaan yang disusun secara negatif juga perlu dibalik sehingga semua 

jawaban berada dalam arah yang sama. 

c. Memasukkan data 

Bila data kuesioner tidak dikumpulkan pada lembar jawaban scanner, 

yang dapat secara langsung dimasukkan ke dalam komputer sebagai data, data 

mentah harus secara manual diketik ke dalam computer. Setelah itu, data siap 

untuk dianalisis. 
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3.9.2. Uji Kualitas Data  

Uji Kualitas data dilakukan untuk menguji kecukupan dan kelayakan data 

yang digunakan dalam penelitian. Data penelitian tidak bermanfaat apabila 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki 

reliabilitas dan validitas yang tinggi (Cooper dan Emory:1995). Uji Kualitas data 

dilakukan  menggunakan uji Validitas dengan Korelasi Pearson dan Uji 

realibilitas dengan Cronbach Alpha.  

a. Uji Validitas  

Validitas merupakan tingkat dimana suatu alat pengukur mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Supardi:2005). Sehingga peneliti dapat mengetahui 

seberapa jauh responden menjawab sesuai yang diinginkan peneliti. Data 

penelitian tidak akan berguna apabila instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian itu tidak memiliki validitas yang tinggi. Alat 

analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas data adalah dengan 

koefisien korelasi menggunakan bantuan software SPSS 23. Korelasi setiap 

item pertanyaan dengan total nilai setiap variabel dilakukan dengan uji 

korelasi Pearson.  

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu relatif 

konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih  (Supardi:2005) 

Dalam setiap penelitian, sering terjadi adanya kesalahan pengukuran yang 

cukup besar. Suatu penelitian dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap suatu kelompok dengan subyek yang sama akan 
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menghasil kan hasil yang sama. Pengujian reliabilitas setiap variabel 

dilakukan dengan Cronbach Alpha Coeficient menggunakan bantuan software 

SPSS 23.  

Sugiyono (2007:364) mengemukakan ketentuan pengujian reliabilitas 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s adalah dengan 

membandingkan koefisien alpha  (α) dengan 0,6 dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Jika koefisien alpha (r hitung) ≥ 0,6 maka item tersebut reliabel. 

2. Jika koefisien alpha (r hitung) < 0,6 maka item tersebut tidak reliabel. 

3.10. Pengujian Hipotesis   

Dalam menguji hipotesis yang diajukan, peneliti menggunakan uji parameter 

individual (uji stastistik t), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan untuk 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variable dependen digunakan 

metode analisis regresi linear berganda.  

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh  koordinasi (X1), kompetensi (X2) dan kompensasi (X3) sebagai 

variabel bebas terhadap kinerja pegawai unit layanan pengadaan  Kabupaten 

Temanggung, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3, dimana : 

α  : Konstanta  

β  : koefisien regresi 

X1 : Komunikasi  
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X2 : Kompetensi 

X3 : Insentif 

Y : Kinerja 

b. Uji F 

Yaitu uji secara bersama- sama (simultan) untuk membuktikan tentang 

pengaruh komunikasi (X1), kompetensi (X2) dan insentif (X3) sebagai variabel 

bebas terhadap kinerja pegawai unit layanan pengadaan (Y) sebagai variabel 

terikat. Jika Ho : b1 = b2 = b3 = 0, maka artinya secara serentak tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut : 

Ho diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5 % 

Ho ditolak jika F hitung > F tabel pada α = 5 % 

c. Uji t 

Yaitu uji secara parsial untuk membuktikan apakah ada pengaruh 

komunikasi (X1), kompetensi (X2) dan insentif (X3) sebagai variabel bebas 

terhadap kinerja pegawai unit layanan pengadaan (Y) sebagai variabel terikat. 

Ho : b1 = 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. H1 : b1 ≠ 0, artinya secara parsial 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Kriteria pengambilan keputusan : 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, Ha ditolak. 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Organisasi 

4.1.1.1. Dasar Hukum 

     Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja ULP Kabupaten Temanggung. ULP Kabupaten 

Temanggung masih bersifat ad hoc dan melekat pada Bagian Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Keanggotaan ULP Kabupaten 

Temanggung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 

2017. 

4.1.1.2. Tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) mempunyai tugas: 

1) Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; 

2) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 

3) Mengumumkan pengadaan barang/jasa di website dan menyampaikan ke 

LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; 

4) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi; 

5) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang 

masuk; 
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6) Menjawab sanggahan; 

7) Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan 

penyedia barang/jasa kepada PPK; 

8) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; 

9) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan 

Kkerja/Spesifikasi teknis pekerhjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; 

10) Membuat laporan mngenai proses dan hasil pengadaan kepada pimpinan; 

11) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa kepada PA/KPA; 

12) Menysun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan 

ULP; 

13) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan 

secara elektronik di LPSE; 

14) Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah 

dilaksanakan; dan 

15) Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen 

pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam 

penyedia. 

4.1.2. Deskripsi Data Responden 

Penelitian ini mengambil sampel 43 pegawai di Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Kabupaten Temanggung. Deskripsi data hasil penelitian ini disajikan 

dalam bentuk tabel berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan masa kerja, 

sebagai berikut: 
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4.1.2.1. Deskripsi Jenis Kelamin Responden  

Dalam hasil studi psikologis yang dilakukan Robbins (2003) didapat 

perbedaan yang cukup kecil antara kesediaan wanita dan pria dalam mematuhi 

wewenang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 

cukup berarti antara pria dan wanita. 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelami Frekuensi Persentase 

1 Laki-Laki 31 72,09 

2 Perempuan 12 27,91 

Jumlah 43 100,00 
 Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu 31 orang 

atau sekitar 72,09% dari seluruh responden, sedangkan yang yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 12 orang atau 27,91 % dari total seluruh responden 

yang digunakan untuk penelitian ini. 

4.1.2.2. Deskripsi Usia Responden  

Usia responden sangat mempengaruhi kinerjanya, hal tersebut didasarkan pada 

tiga alasan yaitu adanya keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan 

meningkatnya usia, realita bahwa angkatan kerja menua dan pensiun (Robbins, 

2001). Maka sangat penting dalam penelitian ini usia digunakan sebagai salah satu 

ukuran dalam mengidentifikasi responden. 
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Tabel 4.2 

Distibusi Responden Berdasarkan Umur 

No Umur (tahun) Frekuensi Persentase 

1 30-35 9 20,93 

2 36-40 20 46,51 

3 41-45 10 23,26 

4 46-50 2 4,65 

5 diatas 50 2 4,65 

Jumlah 43 100,00 
Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Dapat dilihat dari tabel mengenai distribusi responden usia antara 30-35 tahun 

sebanyak 9 orang ( 20,93%),usia antara 36-40 tahun sebanyak 20 orang                  

( 46,51%), usia antara 41-45 tahun sebanyak 10 orang ( 23,26%), responden yang 

berusia 46-50 tahun sebanyak 2 orang ( 4,65%), dan responden dengan usia diatas 

50 % tahun sebanyak 2 orang ( 4,65%). Dengan demikian dapat dilihat usia 30-40 

tahun (67,44%) yang merupakan usia produktif diharapkan  mampu melaksanakan 

pekerjaan dengan baik. 

4.1.2.3. Deskripsi Tingkat Pendidikan Responden  

Pendidikan terakhir sangat mempengaruhi kemampuan, wawasan dan tingkat 

kepercayaan dari responden dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini 

disebabkan karena pendidikan sangat penting guna meningkatkan kemampuan 

responden dalam melakukan pekerjaan. Responden dengan tingkat pendidikan 

tinggi mampu melakukan pekerjaan dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab 

yang lebih tinggi (Robbins, 2001). 
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Tabel 4.3 

Distibusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 
1 SLTA 2 4,65 
2 D3 14 32,56 
3 S1 14 32,56 
4 S2 13 30,23 

Jumlah 43 100,00 
Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas, distribusi tingkat pendidikan responden adalah: 

SLTA sebanyak 2 orang (4,65%), Diploma sebanyak 14 orang (32,56%), S1 

sebanyak 14 orang (32,56%), S2 sebanyak 13 orang (30,23%). Dengan demikian 

bahwa dapat disimpulkan pendidikan responden cukup tinggi dan dipandang 

mampu melaksanakan pekerjaannya. 

4.1.2.4. Deskripsi  Masa Kerja/Lama Bekerja Responden  

Masa kerja atau lama bekerja sangat mempengaruhi penguasaan rincian 

pekerjaan dari seseorang karyawan. Responden dengan masa kerja yang lebih 

lama mempunyai pengalaman, kepercayaan diri dan penguasaan job description 

yang lebih baik (Robbins, 2001). Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari 

penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang statistik deskriptif lama 

bekerja responden di ULP Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.4 

Distibusi Responden Menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi Persentase 
1 3 tahun 10 23,26 
2 4 tahun 14 32,56 
3 5 tahun 19 44,19 

Jumlah 43 100,00 
Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan masa kerja, distribusi responden hampir seimbang. Sebagaimana 

terlihat pada tabel diatas, responden dengan lama kerja 5 tahun sebanyak 19 

pegawai (44,19%), 4 tahun sebanyak 14 pegawai  (32,56%) dan responden lama 

kerjanya 3 tahun sebanyak 10 pegawai (23,26%). Lama kerja merupakan variabel 

penting dalam tingkat pengunduran diri, semakin lama seseorang berada dalam 

pekerjaan maka semakin kecil kemungkinan mengundurkan diri (Robbins, 2003)  

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.3.1. DeskripsiVariabel Komunikasi 

Jawaban responden terhadap variabel komunikasi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 4.5 

Frekuensi Variabel Komunikasi 

Item 
Pernyataan 

Bobot/Skor Jumlah        
(frek x skor) Rata-Rata 

SS S RR TS STS 
X1-1 6 18 11 6 2 149 3,5 
X1-2 8 25 7 2 1 166 3,9 
X1-3 9 14 14 4 2 153 3,6 
X1-4 7 23 8 4 1 160 3,7 
X1-5 11 21 9 1 1 169 3,9 
X1-6 10 17 10 5 1 159 3,7 
X1-7 14 18 8 2 1 171 4,0 
X1-8 8 21 10 3 1 161 3,7 
X1-9 11 18 11 1 2 164 3,8 

X1-10 12 11 15 5   159 3,7 
X1-11 8 19 9 5 2 155 3,6 
X1-12 7 18 12 5 1 154 3,6 
X1-13 10 13 12 6 2 152 3,5 
X1-14 11 16 12 4   163 3,8 
X1-15 6 16 12 6 3 145 3,4 
X1-16 10 16 12 3 2 158 3,7 
X1-17 7 18 10 7 1 152 3,5 
X1-18 9 19 10 4 1 160 3,7 
X1-19 9 19 10 4 1 160 3,7 
X1-20 10 16 12 4 1 159 3,7 
X1-21 10 18 10 4 1 161 3,7 

Total 3330 77,4 
Rata-Rata 3,7 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, skor rata-rata variabel komunikasi 

menunjukkan angka 3,7,  dengan skor terendah pada item pernyataan ke lima 

belas yaitu Komunikasi dengan rekan kerja memberikan inspirasi dalam 

melakukan pekerjaan dan skor tertinggi pada item ketujuh yaitu pernyataan 

Selama ini anggota mendapatkan kemudahan berbicara dengan atasan untuk 

menyampaikan pendapat, saran/kritik Skor keseluruhan yang diperoleh secara 

keseluruhan sebesar 3.330. 

4.1.3.2. Deskripsi Variabel Kompetensi 

Jawaban responden terhadap variabel kompetensi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 4.6 

Frekuensi Variabel Kompetensi 

Item 
Pernyataan 

Bobot/Skor Jumlah       
(frek x skor) 

Rata-Rata 
SS S RR TS STS 

X2-1 9 22 7 4 1 163 3,8 
X2-2 9 16 11 4 3 153 3,6 
X2-3 7 24 7 4 1 161 3,7 
X2-4 10 19 9 5 163 3,8 
X2-5 10 16 9 7 1 156 3,6 
X2-6 15 15 9 3 1 169 3,9 
X2-7 12 14 12 3 2 160 3,7 
X2-8 11 12 14 5 1 156 3,6 
X2-9 9 16 10 6 2 153 3,6 
X2-10 9 17 9 6 2 154 3,6 
X2-11 11 12 11 7 2 152 3,5 
X2-12 13 14 11 4 1 163 3,8 
X2-13 8 14 11 6 4 145 3,4 
X2-14 8 17 12 4 2 154 3,6 
X2-15 8 18 10 6 1 155 3,6 

Total 2357 54,8 
Rata-Rata 3,7 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, skor rata-rata variabel kompetensi menunjukkan 

angka 3,7,  dengan skor terendah pada item ke tiga belas yaitu pernyataan Saya 

bersedia untuk bekerja di luar jam kerja ketika diperlukan dan skor tertinggi pada 

item pernyataan keenam yaitu Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

prosedur Skor keseluruhan yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 2.357. 

4.1.3.3. Deskripsi Variabel Insentif 

Jawaban responden terhadap variabel insentif dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  

Tabel 4.7 

Frekuensi Variabel Insentif 

Item 
Pertanyaan 

Bobot/Skor Jumlah 
(frek x skor) 

Rata-Rata 
SS S RR TS STS 

X3-1 6 13 17 5 2 145 3,4 
X3-2 5 15 20 2 1 150 3,5 
X3-3 3 15 15 8 2 138 3,2 
X3-4 5 15 18 4 1 148 3,4 
X3-5 5 15 16 6 1 146 3,4 
X3-6 7 14 17 4 1 151 3,5 

Total 878 20,4 
Rata-Rata 3,4 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, skor rata-rata variabel insentif menunjukkan 

angka 3,4,  dengan skor terendah pada item ketiga yaitu untuk pernyataan Saya 

merasa insentif yang saya terima sesuai harapan dan skor tertinggi pada item 

keenam yaitu untuk pernyataan Saya merasa insentif yang saya terima membuat 

saya bersemangat dalam bekerja.  Skor keseluruhan yang diperoleh secara 

keseluruhan sebesar 3.330. 
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4.1.3.4. Deskripsi Variabel Kinerja 

Jawaban responden terhadap variabel kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  

Tabel 4.8 

Frekuensi Variabel Kinerja 

Item 
Pernyataan 

Bobot/Skor Jumlah       
(frek x skor) Rata-Rata 

SS S RR TS STS 

Y-1 13 16 9 4 1 165 3,8 

Y-2 9 19 11 2 2 160 3,7 

Y-3 13 15 12 2 1 166 3,9 

Y-4 11 17 12 3 165 3,8 

Y-5 7 20 10 5 1 156 3,6 

Y-6 8 20 8 6 1 157 3,7 

Y-7 7 16 12 6 2 149 3,5 

Y-8 12 17 11 3 167 3,9 

Y-9 10 14 15 4 159 3,7 

Y-10 7 21 9 5 1 157 3,7 

Y-11 5 22 9 6 1 153 3,6 

Y-12 11 12 12 6 2 153 3,6 

Y-13 13 16 11 3 168 3,9 

Y-14 11 15 14 3 163 3,8 

Y-15 7 20 10 5 1 156 3,6 

Y-16 7 18 10 6 2 151 3,5 

Y-17 11 14 13 4 1 159 3,7 

Y-18 8 19 9 6 1 156 3,6 

Y-19 8 18 9 6 2 153 3,6 

Y-20 9 13 12 7 2 149 3,5 

Y-21 8 18 10 5 2 154 3,6 

Y-22 7 19 9 6 2 152 3,5 

Y-23 8 18 10 5 2 154 3,6 

Total 3622 84,2 

Rata-Rata 3,7 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, skor rata-rata variabel kinerja menunjukkan 
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angka 3,7,  dengan skor terendah pada item pernyataan ke tujuh dan ke duapuluh 

yaitu ULP menetapkan pembagian paket pekerjaan yang akan dilelangkan sudah 

proporsional untuk semua pokja dan Saya selalu mempersiapkan pekerjaaan 

dengan sebaik-baiknya dan skor tertinggi pada item pernyataan ke tigabelas Saya 

bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah saya lakukan. Skor 

keseluruhan yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 3.622. 

4.1.4. Uji Intrumen Data  

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat 

dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji tersebut masing-masing 

untuk mengetahui akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. 

Data penelitian tidak bermanfaat apabila instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi 

(Cooper dan Emory, 1995).   

4.1.4.1. Hasil Uji Validitas  

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan 

software SPSS versi 23. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan 

terhadap 43 responden (N=43) dengan tingkat signifikansi 5%. Pengambilan 

keputusan berdasarkan pada nilai rhitung (Corrected Item-Total Correlation), 

dengan ketentuan Jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, maka kuesioner 

tersebut dinyatakan valid, dan jika nilai  rhitung lebih kecil dari nilai rtabel, maka 

kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai rtabel dengan df = (N-2) = 43-2=41 

pada signifikansi 0,05 adalah 0,308. 
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4.1.4.1.1. Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi 

Hasil uji validitas variabel komunikasi dengan 21 item pertanyaan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi (X1) 

Butir Corrected Item-Total 
Correlation (rhitung) 

rtabel Kesimpulan 

1 ,655 ,308 Valid 

2 ,367 ,308 Valid 

3 ,494 ,308 Valid 

4 ,319 ,308 Valid 

5 ,577 ,308 Valid 

6 ,538 ,308 Valid 

7 ,671 ,308 Valid 

8 ,790 ,308 Valid 

9 ,667 ,308 Valid 

10 ,673 ,308 Valid 

11 ,606 ,308 Valid 

12 ,622 ,308 Valid 

13 ,563 ,308 Valid 

14 ,494 ,308 Valid 

15 ,566 ,308 Valid 

16 ,676 ,308 Valid 

17 ,602 ,308 Valid 

18 ,630 ,308 Valid 

19 ,720 ,308 Valid 

20 ,663 ,308 Valid 

21 ,810 ,308 Valid 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan yang digunakan 

dalam variabel komunikasi dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan 

mempunyai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari rtabel, 
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sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan semua item pertanyaan 

dapat digunakan pada pengujian model keseluruhan. 

4.1.4.1.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

Hasil uji validitas variabel kompetensi dengan 15 item pertanyaan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X2) 

Butir Corrected Item-Total 
Correlation (rhitung) 

rtabel Kesimpulan 

1 ,580 ,308 Valid 

2 ,626 ,308 Valid 

3 ,580 ,308 Valid 

4 ,623 ,308 Valid 

5 ,582 ,308 Valid 

6 ,596 ,308 Valid 

7 ,737 ,308 Valid 

8 ,691 ,308 Valid 

9 ,680 ,308 Valid 

10 ,690 ,308 Valid 

11 ,660 ,308 Valid 

12 ,723 ,308 Valid 

13 ,675 ,308 Valid 

14 ,604 ,308 Valid 

15 ,818 ,308 Valid 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan yang digunakan 

dalam variabel kompetensi dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan 

mempunyai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari rtabel, 

sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan semua item pertanyaan 

dapat digunakan pada pengujian model keseluruhan. 
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4.1.4.1.3. Hasil Uji Validitas Variabel Insentif 

Hasil uji validitas variabel insentif dengan 6 item pertanyaan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Insentif (X3) 

Butir Corrected Item-Total 
Correlation (rhitung) 

rtabel Kesimpulan 

1 ,828 ,308 Valid 

2 ,470 ,308 Valid 

3 ,770 ,308 Valid 

4 ,350 ,308 Valid 

5 ,775 ,308 Valid 

6 ,783 ,308 Valid 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan yang digunakan 

dalam variabel insentif dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan 

mempunyai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari rtabel, 

sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan semua item pertanyaan 

dapat digunakan pada pengujian model keseluruhan. 

4.1.4.1.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

Hasil uji validitas variabel kinerja dengan 23 item pertanyaan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



96 
 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

Butir Corrected Item-Total 
Correlation (rhitung) 

rtabel Kesimpulan 

1 ,676 ,308 Valid 

2 ,730 ,308 Valid 

3 ,711 ,308 Valid 

4 ,684 ,308 Valid 

5 ,703 ,308 Valid 

6 ,725 ,308 Valid 

7 ,627 ,308 Valid 

8 ,673 ,308 Valid 

9 ,736 ,308 Valid 

10 ,692 ,308 Valid 

11 ,721 ,308 Valid 

12 ,578 ,308 Valid 

13 ,619 ,308 Valid 

14 ,685 ,308 Valid 

15 ,675 ,308 Valid 

16 ,722 ,308 Valid 

17 ,810 ,308 Valid 

18 ,724 ,308 Valid 

19 ,754 ,308 Valid 

20 ,635 ,308 Valid 

21 ,739 ,308 Valid 

22 ,752 ,308 Valid 

23 ,739 ,308 Valid 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan yang digunakan 

dalam variabel kinerja dinyatakan valid, karena dari semua item pertanyaan 

mempunyai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari rtabel, 

sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan semua item pertanyaan 

dapat digunakan pada pengujian model keseluruhan. 
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4.1.4.2. Uji Reliabilitas    

Uji relibilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu 

variabel dinyatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi suatu pengukuran dari suatu 

variabel. Sugiyono (2007:364) mengemukakan ketentuan pengujian reliabilitas 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s adalah dengan membandingkan 

koefisien alpha  (α) dengan 0,6 dengan ketentuan jika koefisien alpha (rhitung) ≥ 0,6 

maka item tersebut reliable  dan jika koefisien alpha (rhitung) < 0,6 maka item 

tersebut tidak reliable. 

Hasil uji reabilitas variabel penelitian sebagaimana tersebut dalam tabel 4.13. 

Tabel 4.13  

Hasil Uji Reliabilitas  

No Variabel Cronbach's Alpha Kesimpulan 

1 Komunikasi ,931 Reliabel 

2 Kompetensi ,929 Reliabel 

3 Insentif ,865 Reliabel 

4 Kinerja ,960 Reliabel 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil koefisien realibiltas instrumen 

komunikasi sebesar 0,756, instrumen kompetensi sebesar 0,765, instrumen 

insentif sebesar 0,794 dan instrumen kinerja sebesar 0,76. Artinya seluruh 

variabel mempunyai  Cronbach's Alpha (rhitung) ≥ 0,6, yang berarti ketiga variabel 

dinyatakan reliable atau memenuhi persayaratan. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Analisisis Variabel Penelitian 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono:2017). 

4.2.1.1. Hasil Analisis Variabel Komunikasi 

Dari hasil penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner yang dilakukan 

peneliti kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel penelitian, maka dapat 

diketahui skor mengenai komunikasi. Untuk mengetahui skor terkecil dari 

komunikasi diperoleh dengan mengalikan jumlah butir item pertanyaan (JBI) 

dengan bobot terendah alternatif jawaban pada kuesioner. Kemudian untuk 

mengetahui skor tertinggi mengenai komunikasi setiap responden dapat diketahui 

dengan mengalikan jumlah item pertanyaan (JBI) dengan skor tertinggi (ST).  

Berdasarkan hal tersebut, maka skor terendah untuk setiap jawaban responden 

adalah 21 dan skor tertinggi adalah 105. Sedangkan skor ideal komunikasi untuk 

keseluruhan responden dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Skor Ideal  =  JBI x ST x JR 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



99 
 

 

 

Keterangan:  

JBI  =  Jumlah Butir Item  

ST =  Skor Tertinggi 

JR  =  Jumlah Responden 

Dengan rumus tersebut, maka skor ideal untuk keseluruhan responden adalah 

21 x 5 x 43 = 4.515.  

Dari hasil penelitian, diperoleh skor untuk setiap tanggapan responden pada 

variabel komunikasi yaitu skor tertinggi sebesar 105, skor terendah sebesar 40 dan 

skor keseluruhan sebesar 3.330. 

Untuk mengetahui kategori tanggapan responden tentang variabel komunikasi, 

maka dibuat pedoman dengan cara menghitung panjang interval kelas 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Panjang Interval Kelas =   
Skor Tertinggi – Skor Terendah 

Banyak Kelas Interval 
 

Maka 

Panjang Interval Kelas =   
105 – 40 

= 13 
5 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh pedoman kategori 

variabel komunikasi sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Pedoman Kategori Variabel Komunikasi 

Interval Skor Kategori 
92 – 105 Sangat Baik 

78 – 91 Baik 

64 – 77 Cukup Baik 

50 – 63 Tidak Baik 

36 – 49 Sangat Tidak Baik 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan data mengenai skor yang diperoleh dari setiap responden dan 

berdasarkan pedoman kategori variabel komunikasi pada Tabel 4.14, maka dapat 

diketahui tanggapan responden mengenai komunikasi anggota ULP Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Komunikasi anggota ULP Kabupaten Temanggung 

Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori 
92 – 105 6 13,95 Sangat Baik 

78 – 91 19 44,19 Baik 

64 – 77 9 20,93 Cukup Baik 

50 – 63 7 16,28 Tidak Baik 

36 – 49 2 4,65 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa komunikasi anggota ULP 

Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 6 orang atau sebesar 13,95 % memiliki 

komunikasi yang sangat baik, sebanyak 19 orang atau sebesar 44,19% memiliki 

komunikasi yang baik, sebanyak 9 orang atau sebesar 20,93% memiliki 

komunikasi yang cukup baik, sebanyak 7 orang atau sebesar 16,28% memiliki 

komunikasi yang tidak baik dan sebanyak 2 orang atau sebesar 4,65% memiliki 

komunikasi yang sangat tidak baik.  

Jika dihitung berdasarkan nilai intervalnya, maka dapat diketahui kategori 

persentase komunikasi sebagai berikut: 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



101 
 

 

 

Tabel 4.16 

Kategori Persentase Komunikasi 

Persentase  Kategori 
88 – 100 Sangat Baik 

74 – 87 Baik 

61 – 73 Cukup Baik 

48 – 60 Tidak Baik 

34 – 47 Sangat Tidak Baik 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor mengenai komunikasi yang 

diperoleh dari seluruh responden adalah 3.330 sedangkan skor idealnya adalah 

4.515. Untuk mengetahui kategori komunikasi anggota ULP Kabupaten 

Temanggung digunakan perhitungan sebagai berikut: 

 

Persentase =   
Skor yang Diperoleh 

x 100% 
Skor Ideal 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka persentase mengenai komunikasi 

yang diperoleh dari responden adalah: 

Persentase =   
3.330 

x 100% 
4.515 

=   73,75 dibulatkan jadi 74%  

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka komunikasi antar anggota ULP 

Kabupaten Temanggung berada pada angka 74%, masuk dalam kategori baik. 

4.2.1.2. Hasil Analisis Variabel Kompetensi 

Dari hasil penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner yang dilakukan 

peneliti kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel penelitian, maka dapat 

diketahui skor mengenai kompetensi. Untuk mengetahui skor terkecil dari 
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kompetensi diperoleh dengan mengalikan jumlah butir item pertanyaan (JBI) 

dengan bobot terendah alternatif jawaban pada kuesioner. Kemudian untuk 

mengetahui skor tertinggi mengenai kompetensi setiap responden dapat diketahui 

dengan mengalikan jumlah item pertanyaan (JBI) dengan skor tertinggi (ST).  

Berdasarkan hal tersebut, maka skor terendah untuk setiap jawaban responden 

adalah 15 dan skor tertinggi adalah 75. Sedangkan skor ideal kompetensi untuk 

keseluruhan responden dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Skor Ideal  =  JBI x ST x JR 

Keterangan:  

JBI  =  Jumlah Butir Item  

ST =  Skor Tertinggi 

JR  =  Jumlah Responden 

Dengan rumus tersebut, maka skor ideal untuk keseluruhan responden adalah 

15 x 5 x 43 = 3.225.  

Dari hasil penelitian, diperoleh skor untuk setiap tanggapan responden pada 

variabel kompetensi yaitu skor tertinggi sebesar 75, skor terendah sebesar 28 dan 

skor keseluruhan sebesar 2.357. 

Untuk mengetahui kategori tanggapan responden tentang variabel kompetensi, 

maka dibuat pedoman dengan cara menghitung panjang interval kelas 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Panjang Interval Kelas =   
Skor Tertinggi – Skor Terendah 

Banyak Kelas Interval 
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Maka 
 

Panjang Interval Kelas =   
75 – 28 

= 9,4 dibulatkan jadi 9 
5 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh pedoman kategori 

variabel kompetensi sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Pedoman Kategori Variabel Kompetensi 

 

Interval Skor Kategori 
66 – 75 Sangat Tinggi 

56 - 65 Tinggi 

46 - 55 Cukup Tinggi 

36 - 45 Rendah 

26 - 35 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan data mengenai skor yang diperoleh dari setiap responden dan 

berdasarkan pedoman kategori variabel kompetensi pada Tabel 4.17, maka dapat 

diketahui tanggapan responden mengenai kompetensi anggota ULP Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Kompetensi anggota ULP Kabupaten Temanggung 

 

Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori 

66 – 75 6 13,95 Sangat Tinggi 

56 - 65 19 44,19 Tinggi 

46 - 55 8 18,60 Cukup Tinggi 

36 - 45 7 16,28 Rendah 

26 - 35 3 6,98 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa kompetensi anggota ULP 

Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 6 orang atau sebesar 13,95 % memiliki 

kompetensi yang sangat tinggi, sebanyak 19 orang atau sebesar 44,19% memiliki 

kompetensi yang tinggi, sebanyak 8 orang atau sebesar 18,60% memiliki 

kompetensi yang cukup tinggi, sebanyak 7 orang atau sebesar 16,28% memiliki 

kompetensi yang rendah dan sebanyak 3 orang atau sebesar 6,98% memiliki 

kompetensi yang sangat rendah.  

Jika dihitung berdasarkan nilai intervalnya, maka dapat diketahui kategori 

persentase kompetensi sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Kategori Persentase Kompetensi 

Persentase  Kategori 
88 – 100 Sangat Tinggi 

74 - 87 Tinggi 

61 - 73 Cukup Tinggi 

48 - 60 Rendah 

35 - 47 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor mengenai kompetensi yang 

diperoleh dari seluruh responden adalah 2.357, sedangkan skor idealnya adalah 15 

x 5 x 43 = 3.225. Untuk mengetahui kategori kompetensi anggota ULP Kabupaten 

Temanggung digunakan perhitungan sebagai berikut: 

Persentase =   
Skor yang Diperoleh 

x 100% 
Skor Ideal 

 
Dengan menggunakan rumus tersebut, maka persentase mengenai kompetensi 

yang diperoleh dari responden adalah: 
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Persentase =   
2.357 

x 100% 
3.225 

=   73,09 dibulatkan 73%  

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kompetensi anggota ULP 

Kabupaten Temanggung berada pada angka 73%, masuk dalam kategori cukup 

tinggi. 

4.2.1.3. Hasil Analisis Variabel Insentif 

Dari hasil penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner yang dilakukan 

peneliti kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel penelitian, maka dapat 

diketahui skor mengenai insentif. Untuk mengetahui skor terkecil dari insentif 

diperoleh dengan mengalikan jumlah butir item pertanyaan (JBI) dengan bobot 

terendah alternatif jawaban pada kuesioner. Kemudian untuk mengetahui skor 

tertinggi mengenai insentif setiap responden dapat diketahui dengan mengalikan 

jumlah item pertanyaan (JBI) dengan skor tertinggi (ST).  

Berdasarkan hal tersebut, maka skor terendah untuk setiap jawaban responden 

adalah 6 dan  skor tertinggi adalah 30. Sedangkan skor ideal insentif untuk 

keseluruhan responden dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Skor Ideal  =  JBI x ST x JR 

Keterangan:  

JBI  =  Jumlah Butir Item  

ST =  Skor Tertinggi 

JR  =  Jumlah Responden 

Dengan rumus tersebut, maka skor ideal untuk keseluruhan responden adalah 6 

x 5 x 43 = 1.290.  
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Dari hasil penelitian, diperoleh skor untuk setiap tanggapan responden pada 

variabel insentif yaitu skor tertinggi sebesar 30, skor terendah sebesar 12 dan skor 

keseluruhan sebesar 878. 

Untuk mengetahui kategori tanggapan responden tentang variabel insentif, 

maka dibuat pedoman dengan cara menghitung panjang interval kelas 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Panjang Interval Kelas =   
Skor Tertinggi – Skor Terendah 

Banyak Kelas Interval 
 

Maka 
 

Panjang Interval Kelas =   
30 – 12 

= 3,6 dibulatkan jadi 4 
5 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh pedoman kategori 

variabel insentif sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Pedoman Kategori Variabel Insentif 

Interval Skor Kategori 
26 - 30 Sangat Tinggi 
21 - 25 Tinggi 
16 - 20 Cukup Tinggi 
11 - 15 Rendah 
6 - 10 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

 

Berdasarkan data mengenai skor yang diperoleh dari setiap responden dan 

berdasarkan pedoman kategori variabel insentif pada Tabel 4.20, maka dapat 

diketahui tanggapan responden mengenai insentif anggota ULP Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

Insentif anggota ULP Kabupaten Temanggung 

Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori 
26 - 30 5 11,63 Sangat Tinggi 
21 - 25 15 34,88 Tinggi 
16 - 20 17 39,53 Cukup Tinggi 
11 - 15 6 13,95 Rendah 
6 - 10 0 0,00 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa insentif anggota ULP 

Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 5 orang atau sebesar 11,63 % 

memperoleh insentif yang sangat tinggi, sebanyak 15 orang atau sebesar 34,88% 

memperoleh insentif yang tinggi, sebanyak178 orang atau sebesar 39,53% 

memperoleh insentif yang cukup tinggi, sebanyak 6 orang atau sebesar 13,95% 

memperoleh insentif yang rendah dan tidak seorang pun  (0%) yang memperoleh 

insentif sangat rendah.  

Jika dihitung berdasarkan nilai intervalnya, maka dapat diketahui kategori 

persentase insentif sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Kategori Persentase Insentif 

Persentase  Kategori 
86 - 100 Sangat Tinggi 

69 - 85 Tinggi 

52 - 68 Cukup Tinggi 

36 - 51 Rendah 

20 - 35 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor mengenai kompetensi yang 

diperoleh dari seluruh responden adalah 878, sedangkan skor idealnya adalah 6 x 

5 x 43 = 1.290. Untuk mengetahui kategori insentif anggota ULP Kabupaten 
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Temanggung digunakan perhitungan sebagai berikut: 

Persentase =   
Skor yang Diperoleh 

x 100% 
Skor Ideal 

 
Dengan menggunakan rumus tersebut, maka persentase mengenai kompetensi 

yang diperoleh dari responden adalah: 

Persentase =   
878 

x 100% 
1.290 

=   68,06% dibulatkan jadi 68%  

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka insentif anggota ULP Kabupaten 

Temanggung berada pada angka 68%, masuk dalam kategori cukup tinggi. 

4.2.1.4. Hasil Analisis Variabel Kinerja 

Dari hasil penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner yang dilakukan 

peneliti kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel penelitian, maka dapat 

diketahui skor mengenai kinerja. Untuk mengetahui skor terkecil dari kinerja 

diperoleh dengan mengalikan jumlah butir item pertanyaan (JBI) dengan bobot 

terendah alternatif jawaban pada kuesioner. Kemudian untuk mengetahui skor 

tertinggi mengenai kinerja setiap responden dapat diketahui dengan mengalikan 

jumlah item pertanyaan (JBI) dengan skor tertinggi (ST).  

Berdasarkan hal tersebut, maka skor terendah untuk setiap jawaban responden 

adalah 23 dan  skor tertinggi adalah 115. Sedangkan skor ideal kinerja untuk 

keseluruhan responden dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Skor Ideal  =  JBI x ST x JR 

Keterangan:  

JBI  =  Jumlah Butir Item  
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ST =  Skor Tertinggi 

JR  =  Jumlah Responden 

Dengan rumus tersebut, maka skor ideal untuk keseluruhan responden adalah 

23 x 5 x 43 = 4.945.  

Dari hasil penelitian, diperoleh skor untuk setiap tanggapan responden pada 

variabel kinerja yaitu skor tertinggi sebesar 115, skor terendah sebesar 45 dan 

skor keseluruhan sebesar 3.622. 

Untuk mengetahui kategori tanggapan responden tentang variabel kinerja, 

maka dibuat pedoman dengan cara menghitung panjang interval kelas 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Panjang Interval Kelas =   
Skor Tertinggi – Skor Terendah 

Banyak Kelas Interval 
 

Maka 
 

Panjang Interval Kelas =   
115 – 45 

=  14 
5 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh pedoman kategori 

variabel kinerja sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Pedoman Kategori Variabel Kinerja 

Interval Skor Kategori 
101 - 115 Sangat Tinggi 

86 - 100 Tinggi 

71 - 85 Cukup Tinggi 

56 - 70 Rendah 

41 - 55 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan data mengenai skor yang diperoleh dari setiap responden dan 

berdasarkan pedoman kategori variabel kinerja pada Tabel 4.23, maka dapat 

diketahui tanggapan responden mengenai kinerja anggota ULP Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Kinerja anggota ULP Kabupaten Temanggung 

Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori 

101 - 115 5 11,63 Sangat Tinggi 

86 - 100 18 41,86 Tinggi 

71 - 85 10 23,26 Cukup Tinggi 

56 - 70 7 16,28 Rendah 

41 - 55 3 6,98 Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat diketahui bahwa kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 5 orang atau sebesar 11,63 % 

mempunyai kinerja yang sangat tinggi, sebanyak 18 orang atau sebesar 41,86% 

mempunyai kinerja yang tinggi, sebanyak10 orang atau sebesar 23,26% 

mempunyai kinerja yang cukup tinggi, sebanyak 7 orang atau sebesar 16,28% 

mempunyai kinerja yang rendah dan sebanyak 3 orang atau sebesar 6,98% 

mempunyai kinerja sangat rendah.  

Jika dihitung berdasarkan nilai intervalnya, maka dapat diketahui kategori 

persentase kinerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 

Kategori Persentase Kinerja 

Persentase  Kategori 
88 - 100 Sangat Tinggi 

75 - 87 Tinggi 

62 - 74 Cukup Tinggi 

49 - 61 Rendah 

36 - 48 Sangat Rendah 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor mengenai kinerja yang 

diperoleh dari seluruh responden adalah 3.622, sedangkan skor idealnya adalah 23 

x 5 x 43 = 4.945. Untuk mengetahui kategori kinerja anggota ULP Kabupaten 

Temanggung digunakan perhitungan sebagai berikut: 

 

Persentase =   
Skor yang Diperoleh 

x 100% 
Skor Ideal 

 
Dengan menggunakan rumus tersebut, maka persentase mengenai kompetensi 

yang diperoleh dari responden adalah: 

 

Persentase =   
3.622 

x 100% 
4.945 

=   73,25% dibulatkan jadi 73%  

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kinerja anggota ULP Kabupaten 

Temanggung berada pada angka 73%, masuk dalam kategori cukup tinggi. 
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4.2.2. Pengujian Hipotesis  

4.2.2.1 Hasil Pengujian Pengaruh Komunikasi, Kompetensi dan Insentif 

secara simultan terhadap Kinerja (Uji F) 

Uji F pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua atau 

lebih variabel independen/bebas secara simultan (bersama) terhadap variabel 

dependent (terikat). 

Pengujian pengaruh Komunikasi, Kompetensi dan Insentif terhadap Kinerja 

anggota ULP Kabupaten Temanggung menggunakan Analisis Regresi Linear 

Berganda dengan software SPSS versi 23. 

Analisis Regresi adalah suatu cara atau teknik untuk mencari hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematik dalam hubungan yang fungsional. Dalam pengertian lain, analisis 

regresi ingin mencari hubungan dari dua variabel atau lebih, dimana variabel yang 

satu tergantung pada variabel yang lain.  

Dalam uji F, dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:  

1) berdasarkan nilai Fhitung dan Ftabel, dengan ketentuan: 

- Jika nilai Fhitung ˃ Ftabel, maka variabel independent (bebas) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (terikat) 

- Jika nilai Fhitung < Ftabel, maka variabel independent (bebas) secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent 

(terikat) 

2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, dengan ketentuan: 

- Jika nilai sig < 0,05, maka variabel independent secara bersama-sama 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent 

- Jika nilai sig ˃ 0,05, maka variabel independent secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent 

Hasil Pengujian pengaruh Komunikasi, Kompetensi dan Insentif terhadap 

Kinerja anggota ULP Kabupaten Temanggung sebagai berikut: 

  Tabel 4.26 

Rekapitulasi Hasil Pengujian pengaruh Komunikasi, Kompetensi dan 

Insentif terhadap Kinerja anggota ULP Kabupaten Temanggung 

No Variabel B t Sig. Hasil 
1 Komunikasi (X1) ,404 2,314 ,026 Signifikan 
2 Kompetensi (X2) ,804 3,847 ,000 Signifikan 
3 Insentif (X3) ,813 2,518 ,016 Signifikan 

ttabel  
R 
R Square (R2) 
Adjusted R Square 
Fhitung 
Sig F  
Ftabel  
α 

2,017 
,858 
,737 
,717 

36,397 
,000 
2,84 
,05 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.26 diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini, yaitu: 

Y = α + b1X1 + b2X2+ b3X3 

Y = α + 0,404X1 + 0,804X2+ 0,813X3 

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah : 

1) b1 = 0,404 

Nilai parameter atau koefisien b1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel 

X1 meningkat 1 unit, maka variabel Y akan meningkat 0,404 unit, dengan 
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asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2 dan X3 = 0). 

2) b2  = 0,804 

Nilai parameter atau koefisien b2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel 

X2 meningkat 1 unit, maka variabel Y akan meningkat 0,804 unit, dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1 dan X3 = 0). 

3) b3 = 0,813 

Nilai parameter atau koefisien b3 ini menunjukkan bahwa setiap variabel 

X3 meningkat 1 unit, maka variabel Y akan meningkat 0,813 unit, dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1 dan X2 = 0). 

b. Berdasarkan output coefficients di atas, diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi variabel Komunikasi (X1) adalah sebesar 0,404 bernilai positif +, 

variabel Kompetensi (X2) sebesar 0,804 bernilai positif +, dan variabel 

Insentif (X3) sebesar 0,813 bernilai positif +, sehingga dapat dikatakan bahwa 

Komunikasi (X1), Kompetensi (X2) dan Insentif (X3) berpengaruh positif 

terhadap Kinerja (Y). Pengaruh positif diartikan bahwa semakin meningkat 

Komunikasi (X1), Kompetensi (X2) dan Insentif (X3) maka akan meningkat 

pula Kinerja (Y).  

c. Diketahui bahwa Fhitung sebesar 36,397, dan Ftabel sebesar 2,84 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Dengan demikian maka Fhitung ˃ Ftabel (36,397˃ 2,84) dan 

nilai signifikasinya 0,000 < 0,05.  

Dari tiga hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel Kompetensi (X1), 

Kompetensi (X2) dan Insentif (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Kinerja (Y). 
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4.2.2.2 Hasil Pengujian Pengaruh Komunikasi, Kompetensi dan Insentif 

secara parsial terhadap Kinerja (Uji t) 

Uji t pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih 

variabel independen/bebas secara parsial (sendiiri-sendiri) terhadap variabel 

dependent (terikat). 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial dalam regresi berganda yang 

digunakan adalah:  

1) berdasarkan nilai thitung dan ttabel, dengan ketentuan: 

- Jika nilai thitung ˃ ttabel, maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

- Jika nilai thitung < ttabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

2) berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, dengan ketentuan: 

- Jika nilai sig < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

- Jika nilai sig ˃ 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

Atas dasar hal tersebut, maka dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis 

yang telah diajukan pada bab sebelumnnya, yaitu: 

a) Hipotesis satu: Komunikasi berpengaruh terhadap Kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung 

H0 = Komunikasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). 

H1 = Komunikasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan 

nilai ttabel. Nilai ttabel dengan signifikasi (α) = 0,05 adalah 2.023. Berdasarkan 

hasil analisis regresi berganda diketahui nilai thitung untuk variabel Komunikasi 

(X1) sebesar 2,314. Artinya  thitung ˃ ttabel (2,314 ˃ 2,023) dan nilai signifikansi 

(sig.) 0,026 < 0,05, maka H0 di totak dan H1 diterima. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa secara parsial Komunikasi (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja (Y). 

Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja dapat dilihat dari: 

1) Hasil analisis variabel komunikasi, menunjukkan bahwa komunikasi yang 

terjadi antar anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten 

Temanggung berada pada angka 74% atau kategori baik. 

2) Dari hasil pengujian hipotesis, dinyatakan bahwa secara parsial 

Komunikasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y).  

3) Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja, dapat dilihat pada nilai r2 

(R Square) yang terdapat pada Model Summary, untuk variabel 

komunikasi sebesar 0,609 (lampiran 12). Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel komunikasi secara parsial terhadap kinerja adalah 

60,9%, sementara sisanya 39,1% merupakan kontribusi dari variabel-

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 

memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja. Oleh karena itu, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Temanggung harus memperhatikan dan 

meningkatkan komunikasi organisasi mengingat anggotanya tersebar di 
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banyak organisasi perangkat daerah.  

Komunikasi organisasi sangat penting untuk mencapai kinerja yang 

optimal. Hal ini dipertegas oleh Purba, (2006:112) yang menyatakan 

komunikasi organisasi mempunyai peranan penting dalam memadukan fungsi-

fungsi manajemen dalam suatu perusahaan yaitu :  

a. Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan 

b. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

c. Melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya dengan cara efektif 

d. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan iklim yang 

menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi 

e. Mengendalikan prestasi  

b)  Hipotesis dua: Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung: 

H0 = Kompetensi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). 

H1 = Kompetensi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai 

ttabel. Nilai ttabel dengan signifikasi (α) = 0,05 adalah 2.023. Berdasarkan hasil 

analisis regresi berganda diketahui nilai thitung untuk variabel Kompetensi (X2) 

sebesar 3,874. Artinya  thitung ˃ ttabel (3,874 ˃ 2,023) dan nilai signifikansi 

(sig.) 0,000 < 0,05, maka H0 di totak dan H1 diterima. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa secara parsial Kompetensi (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja (Y). 
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Besarnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja dapat dilihat dari: 

1) Hasil analisis variabel kompetensi, kompetensi anggota Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Kabupaten Temanggung berada pada angka 73% atau 

kategori cukup tinggi. 

2) Dari hasil pengujian hipotesis, dinyatakan bahwa secara parsial 

Kompetensi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y).  

3) Besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja, dapat dilihat pada nilai r2 (R 

Square) yang terdapat pada Model Summary, untuk variabel kompetensi 

sebesar sebesar 0,642 (lampiran 13). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel kompetensi secara parsial terhadap kinerja adalah 64,2%, 

sementara sisanya 35,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi 

memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja. Oleh karena itu, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Temanggung harus memperhatikan dan 

meningkatkan kompetensi anggotanya mengingat kompetensi sangat 

menentukan dan sangat penting untuk mencapai kinerja yang optimal. Hal ini 

dipertegas oleh Dharma (2001:20) yang menyatakan bahwa penentuan tingkat 

kompetensi dibutuhkan agar dapat menngetahui tempat kerja yang diharapkan 

untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang batas kompetensi yang 

dibutuhkan tentunya akan dapt dijadikan dasar bagi proses seleksi, 

perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. 
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c) Hipotesis tiga: Insentif berpengaruh terhadap Kinerja anggota ULP 

Kabupaten Temanggung: 

H0 = Insentif (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). 

H1 = Insentif (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan 

nilai ttabel. Nilai ttabel dengan signifikasi (α) = 0,05 adalah 2.023. Berdasarkan 

hasil analisis regresi berganda diketahui nilai thitung untuk variabel Insentif (X3) 

sebesar 2,518. Artinya  thitung ˃ ttabel (2,518 ˃ 2,023) dan nilai signifikansi 

(sig.) 0,016 < 0,05, maka H0 di totak dan H1 diterima. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa secara parsial Insentif (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja (Y). 

Besarnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja dapat dilihat dari: 

1) Hasil analisis variabel insentif, diketahui bahwa insentif anggota Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Temanggung berada pada angka 

68% atau kategori cukup tinggi.  

2) Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui pula bahwa insentif berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja. Dari hasil pengujian hipotesis, dinyatakan 

bahwa secara parsial Insentif (X3) berpengaruh terhadap Kinerja (Y).  

3) Besar pengaruh insentif terhadap kinerja, dapat dilihat pada nilai r2 (R 

Square) yang terdapat pada Model Summary, untuk variabel insentif 

sebesar sebesar 0,063 (lampiran 14). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel insentif secara parsial terhadap kinerja adalah 6,3%, sementara 

sisanya 93,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak 
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dimasukkan dalam penelitian.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif tetap 

memberikan pengaruh terhadap kinerja. Oleh karena itu, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Kabupaten Temanggung harus memperhatikan dan 

melakukan evaluasi pemberian insentif bagi anggotanya mengingat insentif  

dapat memberikan semangat mencapai kinerja yang optimal. Hal ini 

dipertegas oleh Mangkunegara (2002) insentif adalah suatu bentuk motivasi 

yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga 

merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan 

dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulam 

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian dan analisis, maka dapat 

disimpulkan: 

1) Komunikasi antar anggota ULP Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan 

baik. Hal tersebut dilihat dari hasil analisis variabel komunikasi yang berada 

pada angka 74% atau kategori baik, hasil pengujian hipotesis, yang 

menyatakan bahwa secara parsial Komunikasi (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja (Y) dan besarnya pengaruh komunikasi secara parsial 

terhadap kinerja adalah 60,9%, sementara sisanya 39,1% merupakan 

kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.  

2) Kompetensi anggota ULP Kabupaten Temanggung masih berada pada 

kategori cukup tinggi, sehingga masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dilihat 

dari hasil analisis variabel kompetensi yang berada pada angka 73% atau 

kategori cukup tinggi, hasil pengujian hipotesis, yang menyatakan bahwa 

secara parsial Kompetensi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) 

dan besarnya pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kinerja adalah 

64,2%, sementara sisanya 35,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

3) Insentif anggota ULP Kabupaten Temanggung sudah berada pada angka yang 

cukup tinggi jika dinilai dari batas atas nilai insentif berdasarkan peraturan 
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yang ada. Namun demikian, insentif ini dirasa belum sesuai dengan beban 

kerja dan tingkat resiko perkerjaan yang dihadapi. Hal tersebut dilihat dari 

hasil analisis variabel kompetensi yang berada pada angka 68% atau kategori 

cukup tinggi, hasil pengujian hipotesis, yang menyatakan bahwa secara parsial 

Insentif (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (Y) dan besarnya 

pengaruh insentif secara parsial terhadap kinerja hanya sebesar  6,3%, 

sementara sisanya 93,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

4) Secara keseluruhan, variabel Komunikasi, Kompetensi dan Insentif 

mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja. Hal ini 

dapat dilihat nilai koefisien regresi variabel Komunikasi (X1) adalah sebesar 

0,404 bernilai positif +, variabel Kompetensi (X2) sebesar 0,804 bernilai 

positif +, dan variabel Insentif (X3) sebesar 0,813 bernilai positif +, sehingga 

dapat dikatakan bahwa Komunikasi (X1), Kompetensi (X2) dan Insentif (X3) 

berpengaruh positif terhadap Kinerja (Y). Pengaruh positif diartikan bahwa 

semakin meningkat Komunikasi (X1), Kompetensi (X2) dan Insentif (X3) maka 

akan meningkat pula Kinerja (Y). 

5.2. Saran  

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja anggota ULP Kabupaten 

Temanggung, hal-hal yang dapat disarankan antara lain: 

1) Untuk mempermudah komunikasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu 

menempatkan anggota Unit Layanan Pengadan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten 

Temanggung dalam satu lembaga tersendiri yang bersifat mandiri, dengan 
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cara melakukan evaluasi kelembagaan Unit Layanan Pengadan (ULP) 

Barang/Jasa Kabupaten Temanggung sesuai peraturan yang berlaku. 

2) Kepala Unit Layanan Pengadan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Temanggung 

agar melakukan pembagian kerja secara lebih adil dan merata dengan 

mempertimbangkan kompetensi para anggota ULP. Pembagian kerja 

hendaknya dilakukan melalui knowledge sharing, yaitu suatu proses dimana 

individu secara mutual saling bertukar pikiran mengenai pengetahuan yang 

dimiliki (tacit and explicit) dan secara bersama menciptakan pengetahuan 

baru.  

3) Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mengevaluasi dan meningkatkan 

insentif kepada anggota Unit Layanan Pengadan (ULP) Barang/Jasa 

Kabupaten Temanggung sesuai dengan beban kerja, resiko pekerjaan dan 

peraturan yang berlaku. Pemberian insentif dapat didasarkan pada teknik piece 

work. Piece work adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja 

pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah 

unit produksi. Dalam hal ini, maka insentif yang diberikan kepada anggota 

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Temanggung 

berdasarkan atas pekerjaan yang berhasil diselesaikan. 

4) Pemerintah Kabupaten Temanggung secara keseluruhan harus segera 

melakukan evaluasi kelembagaan, memperbaiki pembagian kerja dan 

memperbaiki pemberian insentif bagi anggota di Unit Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa. 
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