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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi disiplin kerja dan  
kompetensi dalam upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa 
Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung serta implementasi yang tepat 
untuk meningkatkan kinerja aparat. Penelitian dilakukan bulan Januari-Februari 
2018. Jenis penelitian merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan jumah 
sampel 80 aparat desa. Teknik pengampilan sampel dengan quota random 
sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket dan  analisis data 
menggunakan analisis distribusi frekuensi. Disiplin kerja diukur dari tingkat 
kehadiran, ketatatan pada peraturan, pemanfaatan waktu dan kondisi lingkungan. 
Kompetensi diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku sedangkan 
kinerja diukur dari kemampuan bekerja sama, tanggung jawab dan kreativitas 
kerja.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata disiplin kerja 3,70 kategori 
sedang, Kompetensi aparat rata-rata  3,83 kategori sedang. Kinerja aparat rata-rata 
3,80 kategori sedang. Implementasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja adalah 
meningkatkan disiplin aparat desa, untuk itu direkomendasikan agar pimpinan 
menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar 
peraturan serta menciptakan kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan. 

 
Kata Kunci : Disiplin, Kompetensi, Kinerja, Pegawai. 
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MOTTO 
 
 
 

“Tiada berkurang harta karena sedekah dan ALLAH tiada menambah pada 

seseorang yang memaafkan melainkan kemulyaan. Dan tiada seseorang yang 

tawadlu (merendahkan diri) karena ALLAH, melainkan dimulyakan ALLAH” 

(HR. Muslim) 

 

“Apakah Kamu melihat orang yang berlebihan harta maka segeralah kamu 

melihat orang yang di bawahnya” 

(HR. Muslim) 

 

“Sesungguhnya ALLAH tidak menilai bentuk dan parasmu, tetapi yang dinilai 

adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam lubuk hatimu” 

(HR. Muslim) 

 

     Karya ini kupesembahkan : 

1. Istri dan anak-anakku tersayang 

2. Sahabat dan almamaterku 

 

 

  

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



vii 
 

DAFTAR ISI 
                      

Halaman 

HALAMAN JUDUL    …………………………………………………………. i 

HALAMAN PERSETUJUAN   ………………………………………………... ii 

KATA PENGANTAR…………………………………………………………… iii 

ABSTRAK...…………………………………………………………………….. v 

MOTTO……………………………………………………………………………. vi 

DAFTAR ISI    …………………………………………………………………. vii 

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

BAB I PENDAHULUAN  …..…………………….. ….………………….. 1 

  A. Latar Belakang Masalah …..………………………………….. 1 

  B. Rumusan Masalah……..…..…………………........................... 5 

  C. Pertanyaan  Penelitian………….........………………………… 5   

  D. Tujuan Penelitian.………………………………………..........  6 

  E. Manfaat Penelitian…………………………………………….. 6 

BAB II LANDASAN TEORI………………………………………............. 8 

  A.  Manajemen Sumber Daya Manusia......................................... 8 

   1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia.................. 8 

   2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia....................... 10 

  B. Kinerja.....................................................................................  12 

   1. Pengertian Kinerja...............................................................  12  

   2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja..........................  14 

   3. Karakteristik Kinerja Karyawan........................................ 18 

   4. Indikator Kinerja Karyawan.................................................. 18 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



viii 
 

  C. Disiplin...................................................................................... 19 

   1. Pengertian Disiplin................................................................  19 

   2. Disiplin Preventif................................................................... 21 

   3. Disiplin Korektif..................................................................... 22 

   4. Prinsip-prinsip Disiplin Kerja.................................................  23 

  D. Pengertian Kompetensi.............................................................. 24  

   1. Karakteristik kompetensi........................................................ 27 

   2. Manfaat Kompetensi.............................................................. 29 

  E. Pelayanan Publik........................................................................  32 

   1. Pengertian Pelayanan Publik..................................................  32 

   2. Dimensi Kualitas Pelayanan...................................................  34 

   3. Kualitas Pelayanan Publik.......................................................  39 

  F. Penelitian Terdahulu..................................................................  40 

BAB III METODE  PENELITIAN ……................................................…...... 42  

  A. Disain Penelitian…………...…………………………………. 42 

  B. Definisi Operasional................................................………......  42 

  C. Populasi dan Sampel.................................................................  44 

   1. Populasi................................................................................ 44 

   2. Sampel..................................................................................  44 

  D. Metode Pengumpulan Data................................................... 45 

   1. Sumber Data......................................................................  45 

   2. Pengumpulan data..............................................................  46 

  E. Metode  Analisis data……………………………………... 47 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



ix 
 

   1. Mean................................................................................. 47 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…........................ 49 

  A. Diskripsi Organisasi............................................................. 49 

   1. Gambaran Umum Organisasi….............……………… 49 

  B. Deskripsi Data Responden.................................................... 57 

   1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin............................  57 

   2. Responden Berdasarkan Pendidikan..................................  57 

   3. Responden Berdasarkan Usia............................................ 58 

   4. Responden Berdasarkan Masa kerja.................................. 59 

  C. Hasil Analisis Data................................................................. 59 

  D. Pembahasan.......................................……………………….. 68 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI…......………………..…….. 75  

  A. Simpulan….....……………………….……………………... 75  

  B. Rekomendasi.....……………...............................……….......  75 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



x 
 

DAFTAR  TABEL 
 

                            
Halaman 

 
1.1 Permasalahan di Kecamatan Kandangan...........................................……… 5 

3.1 Definisi Operasonal...............................................................……………….. 42 

3.2 Kuesioner Skala Lingkert.......................................…………….………….. 45 

3.3 Klasfikasi Disiplin, Kompetensi, Kinerja Pegawai..….................…………. 48  

4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.........................................................  57 

4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan...................................................……… 58 

4.3 Responden Berdasarkan Usia.........................................................…………. 58 

4.4 Responden Bedasarkan Masa Kerja..........................................................….. 59 

4.5 Disiplin Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan...............………. 60 

4.6 Pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan ……..........  61 

4.7 Ketrampilan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan..........……. 62 

4.8 Prilaku Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan …........…..........  63 

4.9 Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan......................  64 

4.10 Kerja sama Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan.......................  64 

4.11 Tanggung Jawab Prilaku Aparatur Pemerintah Desa Kec. Kandangan............  65 

4.12 Kreativitas Prilaku Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan...........  66 

4.13 Kinerja Prilaku Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan...............  67 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

1 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat 

pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan menuntut profesionalitas dari aparat 

pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.  Aparatur 

Pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah 

dalam menjalankan tugasnya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi 

masyarakat. Sebagai abdi masyarakat aparatur pemerintah desa adalah wakil dari 

masyarakat yang diharapkan mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya.  

Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: 1) 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara 

efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati. Dengan demikian Pemerintah Desa dalam menjalankan  

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan 

pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi di tingkat 

pemerintahan terendah yaitu desa justru banyak terjadi fenomena yang 

menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik 

secara kualitas maupun kuantitas (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).  

Secara umum masih ada permasalahan tentang para aparatur pemerintah 

desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memper-oleh pelayanan 

yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya STIE
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prosedur pelayanan yang terlalu lama menunjukkan adanya aparat pemerintah desa 

kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur 

kerja. Ada kecenderungan aparat pemerintah desa mempertahankan status quo 

(kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan), sehingga menimbulkan persepsi 

masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintah desa (birokrasi) berarti 

berhadapan dengan proses yang berbelit-belit disamping itu prosedur 

yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas yang 

diperdagangkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

Aparatur pemerintah desa sudah selayaknya memberikan pelayanan pada 

masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Ada sebagian aparatur pemerintah desa 

yang dirasa belum mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. 

Ketidaktahuan masyarakat tentang kebutuhan dirinya sehingga masyarakat begitu 

saja percaya kepada aparat desa. Misalnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan 

pokok dan layanan yang bersifat administsratif kependudukan seperti Kartu 

Keluarga (KK), KTP, kelahiran, pernikahan, kematian. Hal ini terjadi karena 

berbagai faktor, diantaranya adalah: masyarakat sendiri belum memiliki akses 

terhadap informasi, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah Desa 

serta program-programnya. Masyarakat merasa segan berhubungan dengan 

birokrasi pemerintahan karena perilaku yang muncul masih menempatkan 

Pemerintah Desa sebagai suatu institusi yang birokratis prosedural.  

Kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang peran dan fungsi 

Pemerintah Desa, ketidaktahuan tentang program Pemerintah Desa, dan 

ketidaktahuan tentang kebutuhan masyarakat berkaitan dengan Pemerintah telah 

menjadikan warga masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas STIE
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yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Hal ini tampak jelas ketika masyarakat di 

Desa Kedawung Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dihadapkan pada 

kebutuhan untuk memperoleh bantuan dan masyarakat diharuskan melengkapi 

dokumen-dokumen kependudukannya mulai dari KTP, KK, kartu kelahiran, dan 

sebagainya. Warga yang ingin mendapatkan pelayanan ada yang dengan sukarela 

atau mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan 

mudah.  

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan di atas membuat 

Pemerintah Desa harus melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan lebih berat 

daripada sebelumnya. Apalagi, di internal masyarakat terjadi perbedaan persepsi 

dan kepentingan mengenai bantuan hingga memunculkan konflik horisontal di 

masyarakat. Pemerintah Desa dinilai sebagai pihak yang seharusnya mampu 

mencegah terjadinya konflik serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan 

administrasi (Permendagri 83 Tahun 2015). 

Kondisi ini kemudian memunculkan pandangan kritis terhadap kinerja 

Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah 

Desa dipandang kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, dan 

pandangan negatif lainnya yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat 

kepada aparatur Pemerintah Desa. Sementara, masyarakat tidak mungkin menolak 

keharusan berhubungan dengan Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan 

di tingkat paling bawah. Kritikan masyarakat pada umumnya bermuara pada 

penilaian bahwa tidak semua aparatur pemerintah  desa mampu menjalankan tugas 

dengan baik. Sikap kritis masyarakat ini semakin kuat seiring dengan munculnya STIE
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kecurigaan, kecemburuan sosial, konflik horisontal, dan protes masyarakat terhadap 

kinerja aparatur Pemerintah Desa. 

Dari beberapa permasalahan di atas menunjukan bahwa masih belum 

optimalnya kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan kemampuan Aparatur Pemerintah 

Desa dalam menjalankan tugasnya juga dirasa masih kurang. Aparatur Pemerintah 

Desa yang kurang ramah juga menjadi penyebab menurunnya citra aparat desa. 

Kondisi psikologis yang kurang baik dapat menyebabkan pelayanan kepada 

masyarakat menjadi tidak optimal. 

Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan masyarakat juga menjadi 

pertimbangan masyarakat. Pelayanan yang cepat dan tepat menjadi harapan 

masyarakat desa, untuk itu diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam melayani 

masyarakat desa agar tidak mengecewakan. Waktu yang cepat dan tepat dapat 

terwujud jika Aparatur Pemerintah Desa yang melayani profesional dan memilki 

etos kerja yang tinggi maupun kinerja yang baik. 

Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kompetensi, disiplin dan kinerja 

tinggi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki 

jiwa korsa yang tinggi terhadap tugasnya, sementara pegawai yang mempunyai 

kompetensi, disiplin dan kinerja kurang baik akan bekerja apa adanya asal 

menjelankan tugasnya. Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kompetensi, 

disiplin dan kinerja tinggi akan berusaha melayani masyarakat dengan sepenuh hati. 

Kompetensi, disiplin dan kinerja pegawai sangatlah penting sehingga sampai-sampai 

beberapa organisasi berani memasukkan ketiga unsur ini sebagai salah satu syarat 

untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan (Robbins, 2006). Meskipun 

demikian tidak jarang pegawai masih belum menjalankan kompetensi, disiplin dan STIE
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kinerja secara sungguh-sungguh. Padahal pemahaman tersebut sangat penting agar 

tercipta kondisi kerja yang kondusif, sehingga organisasi dapat berjalan secara 

efisien dan efektif. Uraian tentang permasalahan  Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Permasalahan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 

 
Nomor Permasalahan 

1 Ada Aparatur Pemeritah Desa  yang kurang disiplin 
2 Ada Aparatur Pemerintah Desa kurang ramah dalam melayani masyarakat 
3 Ada Aparatur Pemerintah Desa kurang kompeten dalam melaksanakan 

tugasnya 
4 Ada Aparatur Pemerintah Desa yang kinerjanya kurang optimal 

Sumber: Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung (2018) 
 

Berdasarkan uraian tabel 1.1. yang menjadi pokok permasalahan yaitu  disiplin 

kerja, kompetensi dan kinerja yang dilakukan Aparatur Pemerintah Desa. oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis dan Implementasi 

Disiplin dan Kompetensi dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah 

Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018”.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  belum  disiplin dan kurang 

kompeten Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung menjalankan tugasnya sehari-hari dalam melayani masyarakat desa 

sehingga kinerjanya belum optimal. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi penelitian, diberikan 

pertanyaan penelitian, yaitu: STIE
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1. Bagaimana disiplin Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung dalam upaya peningkatan kinerja aparat desa ? 

2. Bagaimana kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung dalam upaya peningkatan kinerja aparat desa ? 

3. Bagaimana kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung dan upaya peningkatan kinerja aparat desa ? 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memiiki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis disiplin dalam upaya peningkatan kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. 

2. Untuk menganalisis kompetensi dalam upaya peningkatan kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. 

3. Untuk menganalisis kinerja dan upaya peningkatan kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang 

kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung. 

b. Sebagai bahan literatur maupun masukan bagi peneliti lain tentang kinerja 

Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 

sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. STIE
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Aparatur Pemerintah Desa 

1) Dengan mengetahui hasil penelitian ini maka Aparatur Pemerintah Desa 

dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya. 

2) Menjadi motivasi Aparatur Pemerintah Desa untuk bekerja lebih giat lagi 

dalam menjalankan kewajibannya. 

3) Untuk evaluasi diri tentang kinerja yang telah dilakukan selama ini tentang 

Aparatur Pemerintah Desa. 

b. Bagi Lembaga 

1) Untuk memberikan kontribusi yang positif kepada Kepala Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung sebagai jalan keluar mengatasi 

permasalahan yang terkait dengan  kinerja Aparatur Pemerintah Desa. 

2) Setelah mengetahui hasil kinerja Aparatur Pemerintah Daerah maka Kepala 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dapat mengambil langkah-

langkah untuk menentukan kebijakan di masa datang. 

3) Kepala Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung berupaya untuk 

lebih memotivasi aparatnya agar kinerjanya dapat lebih baik lagi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia menurut Rivai (2011) merupakan salah satu 

dari manajemen umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, 

keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin 

penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan 

hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis 

dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia adalah bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia 

dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia 

yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Fokus yang dipelajari manajemen 

sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja 

manusia saja (Hasibuan, 2008). 

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber 

daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, STIE
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perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah,2010) 

Menurut Umar (2010) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian  yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Samsudin (2006) mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan manajemen 

sumber daya manusia adalah: 

a. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan 

sumber daya manusia dengan perencanaan, 

b. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung 

jawab manajer khusus, tetapi manajemen secara keseluruhan, 

c. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan 

manajemen karyawan, 

d. Terdapat aksentuasi pada komitmen untuk melatih para manajer agar dapat berperan 

optimal sebagai penggerak dan fasilitator 

Mangkunegara (2009) mendefinisikan manajemen sumber daya merupakan suatu 

perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan 

tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan manajeman 

sumber daya manusia  merupakan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia. 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi 

produktif pegawai terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara 

strategis, etis, dan sosial. Tujuan manajemen sumber daya manusia mencerminkan 

strategi manajer dan menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya 

manusia dan orang-orang yang terpengaruh. Secara umum tujuan manajemen sumber 

daya manusia mencakup empat aspek yaitu tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan 

fungsional, dan tujuan individual. 

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi 

bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat 

dengan meminimalkan dampak negatifnya (Samsudin,2006). Organisasi menghasilkan 

output bagi kelompok tertentu di masyarakat. Bentuk nyata dari kegagalan suatu 

organisasi mengkaitkan pencapaian tujuannya dengan pencapaian tujuan masyarakat 

secara luas yang tercermin dalam dua wujud yaitu masyarakat akan kehilangan 

kepercayaan terhadap organisasi dan sebagai akibat hilangnya kepercayaan tersebut 

masyarakat tidak lagi memberikan dukungannya kepada kebijaksanaan dan kegiatan 

organisasi tersebut. 

Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya. Bagian ini dibentuk untuk membantu dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. Petugas Pemungut pajak didayagunakan secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Efektifitas organisasi tergantung dengan STIE
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efektifitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Kunci kelangsungan 

berjalannya organisasi terletak pada efektifitas pemimpin dalam membina dan 

memanfaatkan keahlian pegawai dengan berupaya meminimalkan kelemahan sumber 

daya manusia. 

Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi sumber daya 

manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (Samsudin, 2006). 

Sehingga pimpinan dalam hal ini berupaya meningkatkan pengelolaan pegawai dengan 

cara memberikan pelayanan konsultasi yang tepat, mengelola program rekrutmen yang 

efektif, pelatihan, dan mampu menguji realitas ketika pegawai mengemukakan gagasan 

baru untuk mengembangkan organisasi. 

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi yang akan 

dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi (Samsudin,2006). Apabila tujuan 

organisasi dan tujuan pribadi tidak sesuai maka dapat dimungkinkan pegawai akan 

memilih untuk menarik diri dari organisasi. Pimpinan harus pula terfokus pada 

pencapaian kesesuaian pencapaian tujuan dengan pegawai, dengan mengkaji 

pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, dan minat pegawai. Hal ini penting bagi 

organisasi karena organisasi tidak dapat berjalan secara  efektif dan efisien yang 

maksimal tanpa kerja sama penuh dari pegawai. Pegawai memegang kunci sentral 

untuk kemajuan organisasi. Pegawai yang kompeten dan profesional sangat 

mendukung untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik membuat pegawai akan bekerja 

dengan tenang tanpa merasa diawasi, pegawai akan senang bekerja dengan sepenuh 

hati untuk melaksanakan tugasnya sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

organisasi. STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

 

12

  B. Kinerja  

1.  Pengertian Kinerja  

Kinerja menurut Moeheriono (2009), merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak 

berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan 

tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, 

kemampuan, dan sifat-sifat individu. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009). Kualiatas dan kuantitas hasil 

kerja  dapat dicapai baik individu maupun kelompok. 

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun 

kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu 

maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada 

personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada 

keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi (Ilyas, 2001).  

Kinerja merupakan hasil kerja atau karya yang dihasilkan oleh masing-

masing pegawai untuk membantu badan usaha dalam mencapai dan mewujudkan 

tujuan badan usaha. Pada dasarnya kinerja dari seseorang merupakan hal yang 

bersifat individu karena masing-masing dari pegawai memiliki kemampuan berbeda  

Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas 

atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang STIE
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melakukan pekerjaan (Luthans, 2005). Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai, 2011). Sedangkan Mathis (2006) 

menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 

masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja 

merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999). Pengertian kinerja ini 

mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebgai tingkah laku, kinerja 

merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi 

yang dibebankan kepadanya. 

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan, 

ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan 

strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan 

memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi 

terhadap setiap personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah 

cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Untuk kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan 

jabatan memegang peranan penting. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Mulyasa (2010) mengungkapkan beberapa model faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja. Untuk memahami tentang kinerja pegawai, berikut disajikan 

beberapa pendapat menurut pengertian operasional sebagai berikut: 

a.  Model Vroomian 

Vroom dalam (Mulyasa,2010) mengemukakan bahwa “performance = F (Ability X 

Motivasion)”. Menurut model ini kinerja seseorang merupakan fungsi perkalian 

antara kemampuan (ability) dan motivasi. Hubungan perkalian tersebut mengandung 

arti bahwa: jika seseorang rendah pada salah satu komponen maka prestasi kerjanya 

akan rendah pula. Kinerja seseorang yang rendah merupakan hasil dari motivasi 

yang rendah dengan kemampuan yang rendah. 

b.  Model Lawler dan Porter 

Lawler dan Porter dalam (Mulyasa,2010) mengemukakan bahwa: “performance = 

Effort X Ability X Role perceptions”. Effort adalah banyaknya energi yang 

dikeluarkan seseorang dalam situasi tertentu, abilities adalah karakteristik individu 

seperti intelegensi, keterampilan, sifat sebagai kekuatan potensial untuk berbuat dan 

melakukan sesuatu. Sedangkan role perceptions adalah kesesuaian antara usaha 

yang dilakukan seseorang dengan pandangan atasan lansung tentang yang harus 

dikerjakan. 

c. Model Ander dan Butzin 

Ander dan Butzin dalam (Mulyasa,2010) mengajukan model kinerja sebagai berikut: 

“Future performance = past performance + (Motivation X Ability)”. Formula 

terakhir menunjukkan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi 

dengan ability, orang yang tinggi abilitynya tetapi rendah motivasinya, akan STIE
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menghasilkan kinerja yang rendah, demikian halnya orang yang bermotivasi tinggi 

tetapi ability-nya rendah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti lebih sepakat menurut pendapat 

Lawler dan Porter  dalam (Mulyasa,2010) yang mana seorang pegawai menjalankan 

tugas harus sesuai dengan sistem yang telah ditentukan dan hasilnya sesuai dengan apa 

yang diusahakannya. Mangkunegara (2009) mengungkapkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Davis dalam (Mulyasa,2010) 

yang merumuskan bahwa: 

a) Human performance = ability + motivation. 

b) Motivation = Attitude + situation. 

c) Ability = knowledge + skill. 

Kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ rata-rata 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka kan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh 

karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya 

The right man in the right place. The right man on the right job. Motivasi terbentuk 

dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai 

prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang 

siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang 

pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target STIE
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kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja 

(Mangkunegara, 2009). 

Berdasarkan teori yang telah dikemukan sebelumnya sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2010) maka ketercapaian kinerja dapat diukur dari pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan motivasi pegawai.  

1. Pengetahuan 

Pegawai yang memiliki pengetahuan baik akan lebih mudah untuk 

melaksanakan pekerjaannya. pemahaman menguasai teori dan konsep sangat 

penting untuk kemajuan organisasi. Pengetahuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas seperti; latar belakang pendidikan yang dimiliki harus sesuai dengan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya,  memahami teori yang berkaitan 

dengan profesinya,  memiliki pengetahuan tentang tugasnya, selalu mempelajari 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan  teknologi dan dapat 

berfikir kreatif dalam menjalankan tugas sebagai pegawai 

2. Keterampilan 

Pegawai harus memiliki keterampilan dalam menjalankan tugasnya seperti; 

inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan, dapat menggunakan teknologi informasi 

yaitu komputer, laptop  dan LCD. Pegawai juga mampu memecahkan permasalahan 

yang terjadi di sekolah, mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan 

waktu yang ditetapkan dan menguasai pekerjaan yang menjadi tugas sehari-harinya.  

3. Sikap 

Sikap pegawai sehari-hari menjadi perhatian wajib pajak, pegawai juga 

menjadi tauladan bagi orang lain. Sikap pegawai tersebut seperti; menghormati 

pimpinan, menghargai pendapat sesama pegawai, bersedia untuk bekerja di luar STIE
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jam kerja, disiplin dalam bekerja seperti masuk ke ruang kelas tepat waktu  dan 

keluar sesuai waktu yang telah ditentukan. Pegawai juga harus bersikap santun 

kepada semua orang baik di dalam maupun di lingkungan kerja. Sikap pegawai 

yang sopan, santun dan bijaksana menjadi tauladan yang baik bagi orang lain. 

4. Motivasi 

Sebagaimana pegawai yang lain pegawai juga memerlukan motivasi dalam 

menjalankan  tugasnya sebagai semangat untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Kamampuan yang dimiliki pegawai menjadikan lebih percaya diri dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Semangat kerja pegawai juga dipengaruhi adanya 

penegakkan disiplin kerja, komunikasi yang baik dalam organisasi dan lingkungan 

kerja. 

Kinerja dapat tercapai secara optimal bila faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dapat terpenuhi secara baik. Keempat indikator ketercapaian kinerja pegawai tersebut, 

yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

motivasi. 

Beberapa faktor yang perlu diketahui sehubungan dengan kinerja pegawai, yaitu: 

(1) pengetahuan tentang pekerjaan, (2) kemampuan membuat perencanaan, (3) 

pengetahuan tentang standar mutu pekerjaan yang disyaratkan, (4) tingkat 

produktivitas/hasil kerja karyawan tersebut, (5) pengetahuan teknis atas pekerjaan, (6) 

kemandirian dalam bekerja, (7) kemampuan berkomunikasi, (8) kepemimpinan dan 

motivasi. Kesemua faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga, yaitu: (1) 

pelaksanaan tugas yang meliputi kemampuan bekerja sama, (2) kreativitas dalam 

bekerja dan (3) tanggung  jawab  (Prawirosentono,2009). STIE
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3. Karakteristik Kinerja Karyawan  

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut 

(Mangkunegara, 2009): 

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

b. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

c. Memiliki tujuan yang realistis.  

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya.  

e. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukannya.  

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

4. Indikator Kinerja Karyawan  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, 

yaitu (Robbins, 2006): 

a. Kualitas merupakan pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

b. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

c. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

d. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  STIE
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e. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya  

f. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap 

organisasi. 

C. Disiplin 

1. Penegrtian Disiplin 

 Disiplin dalam kamus bahasa Indonesia adalah: latihan batin dan watak dengan 

maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib. Ketaatan pada aturan 

dan tata tertib. Sedangkan menurut Smith dalam Anoraga (2001:12), tujuan bekerja 

adalah untuk hidup, atau bekerja diperlukan karena adanya tujuan menopang 

kesejahteraan, yang tampaknya orang tidak bisa menikmati hidup. Oleh karenanya, kini 

kerja juga melibatkan masalah kebutuhan ekonomi, hanya kegiatan yang termotivasi 

oleh kebutuhan ekonomi saja yang dapat dikategorikan sebagai kerja, sedangkan orang 

yang tidak mendapatkan imbalan tidak dapat dikatakan bekerja.  

Pengertian disiplin kerja menurut Husein (2000:95) adalah pegawai patuh dan 

taat melaksanakan peraturan kerja yang berupa lisan maupun tulisan dari kelompok 

maupun organisasi.  Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:129), disiplin kerja 

dapat diartikan pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi. Pendapat lain menurut Siswanto (2001:291) disiplin kerja sebagai sikap 

menghormati, menghargai, dan taat pada peraturan yang berlaku baik tertulis maupun 

tidak tertulis serta sanggup menjalankannya, tidak mengelak dangan sanksi-sanksi 

apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja 

merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan STIE
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karena disiplin kerja ditunjukan pada tindakan bukan orangnya. Disiplin juga sebagai 

proses latihan pada pegawai agar para pegawai dapat mengembangkan kontrol diri dan 

agar dapat menjadi lebih efektif dalam bekerja. Dengan demikian tindakan 

pendisiplinan juga hendaknya mempunyai sasaran yang positif, bersifatnya mendidik 

dan mengoreksi, bukan tindakan negatif yang menjatuhkan pegawai atau bawahan yang 

indisipliner dengan maksud tindakan pendisiplinan untuk memperbaiki efektifitas 

dalam tugas dan pergaulan sehari-hari di masa yang datang bukan menghukum 

kegiatan masa lalu.  

Kesadaran dan kesediaan individu untuk bertindak atau berprilaku sesuai norma 

dan peraturan atau undang-undang yang rendah menyebabkan individu atau pegawai 

berbuat indisipliner. Lebih lanjut lagi menurut Hasibuan (2001:193), dalam suatu 

organisasi umumnya individu-individu yang berada di dalamnya sadar akan adanya 

norma atau aturan organisasi dan mereka pun sadar akan tuntutan kepatuhan tehadap 

norma atau aturan tersebut. Norma itu sendiri merupakan standar atau aturan main yang 

diikuti oleh banyak orang. Perilaku yang ditunjukan oleh masing-masing individu 

pegawai mencerminkan sampai seberapa jauh pegawai tersebut konsekuen dan 

konsisten mengikuti dan mematuhi atau melanggar norma dan aturan yang berlaku di 

organisasii pemerintahan.  

Disiplin kerja pegawai negeri mutlak harus dijalankan dan ditegakkan demi 

tumbuh berkembangnya suatu aparatur pemerintah. Dalam mengemban tugas dan 

tangung jawab yang telah dipercayakan bangsa dan Negara kepada pegawai negeri oleh 

karena itu sudah menjadi kewajiban setiap pegawai untuk menegakkan disiplin.  

Adapun dalam Undang-undang nomor 43 Tahun 1949 tentang perubahan atas 

Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa STIE
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“peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang membuat keharusan, larangan dan 

sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Untuk menjamin tata 

tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka dengan tidak mengurangi ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan pidana diadakan disiplin pegawai negeri sipil”.  

Disiplin kerja belum dapat dinyatakan efektif bilamana penampilan kedisiplinan 

itu hanya berdasarkan ketakutan. Disiplin dalam arti sejati adalah hasil dari interaksi 

norma-norma yang harus dipatuhi. Norma-norma itu tidak lain hanya bersangkutan 

dengan ukuran legalistik melainkan berkaitan dengan etika dan tata krama. Hasibuan 

(2005:120) berpendapat disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk 

mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu yang 

kemampuan yang akan berkembang dalam kehidupan kesehariannya seseorang atau 

kelompok (organisasi). Disiplin dalam bertaat azas, peraturan, norma-norma, dan 

perundang-undangan untuk melakukan nilai-nilai kaidah tertentu dan tujuan hidup yang 

ingin dicapai dalam bekerja. Mangkunegara (2001:129) mengutarakan macam-macam 

displin kerja dalam organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan bersifat korektif:  

2. Disiplin Preventif 

Pendekatan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para 

pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar 

yang ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan 

dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan 

jangan sampai para pegawai berprilaku negatif.  Keberhasilan penerapan pendisiplinan 

preventif terletak pada disiplin pribadi para pegawai organisasi. Akan tetapi agar STIE
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disiplin pribadi tersebut semakin kokoh, paling sedikit ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu :  

1) Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki organisasi, 

karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan 

miliknya. 

2) Para pegawai perlu diberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib 

ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud seyogianya disertai 

informasi lengkap mengenai latar belakang berbagai ketentuan yang bersifat 

normatif tersebut. 

3) Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisplinan diri dalam 

kerangka ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota organisasi agar semua 

pegawai mentaati peraturan yang berlaku. 

3. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku pada organisasi. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar 

disiplin perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Tujuan 

pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan 

yang berlaku, dan memberikan pelajaran bagi pelanggar. 

Berat atau ringannya suatu sanksi tentunya pada bobot pelanggaran yang telah 

terjadi. Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hierarki. Artinya 

pengenaan sanksi diprakasai oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, 

diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir diambil oleh pejabat 

pimpinan yang berwenang. Pendisiplinan dilakukan secara bertahap, dengan STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

 

23

mengambill berbagai langkah yang bersifat pendisiplinan dimulai dari yang paling 

ringan hingga yang paling terberat. Misalnya dengan peringatan lisan, pernyataan 

ketidakpuasan oleh atasan langsung, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan 

kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sementara, pemberhentian 

atas permintaan sendiri, pemberhentiaan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 

pemberhentiaan tidak dengan hormat. 

 

4. Prinsip-Prinsip Disiplin kerja. 

Husein (2000:39) berpendapat bahwa seorang pegawai yang dianggap 

melaksanakan prinsip-prinsip disiplin kerja apabila ia melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut:  

1) Hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja. 

2) Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan organisasi. 

3) Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan. 

4) Ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan rapih. 

5) Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien. 

6) Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah lewat 

jam kerja. 

7) Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja. 

8) Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak 

tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit. 

Disiplin kerja dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip disiplin kerja yang 

dikemukakan Husein (2000) yaitu hadir ke tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja, 

bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan organisasi, patuh STIE
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dan taat kepada saran maupun perintah atasan, Ruang kerja dan perlengkapan selalu 

dijaga dengan bersih dan rapih, menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan 

efisien, Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah lewat 

jam kerja. Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja. Selama kerja tidak pernah 

absen/tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak tepat, dan hampir tidak pernah absen 

karena sakit. 

 

D. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi berasal dari kata “competency” merupakan kata benda yang diartikan 

sebagai kecakapan, kemampuan, kompetensi. Kata sifat dari competence adalah 

competent yang berarti cakap, mampu, dan tangkas. Pengertian kompetensi ini pada 

prinsipnya sama dengan pengertian kompetensi menurut Robbins (2007) bahwa 

kompetensi adalah “kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) 

faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 

Palan (2007) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang 

mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), 

konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang 

berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang 

membentuk kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, 

administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada 

kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; 

merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang 

bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; merujuk pada STIE
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karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti 

pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif; 

merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang 

memicu tindakan. 

Kompetensi menurut Spencer dalam Palan (2007) adalah sebagai karakteristik 

dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam 

memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri 

dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari 

tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran 

diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan 

untuk melaksanakan tugas). 

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik 

seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi 

pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (underlying 

characteristic) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan 

melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi 

berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan 

kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai 

suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan 

objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja 

nasional Indonesia dan atau Internasional. STIE
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Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 46A tahun 

2003, tentang pengertian kompetensi adalah: kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 

Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan uraian pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan 

melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan 

dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan 

berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-

kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang 

berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu 

pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (personal 

selection), perencanaan pengalihan tugas (succession planning), penilaian kerja 

(performance appraisal) dan pengembangan (development). 

Kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, 

nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Kompetensi diartikan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan 

yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang 

terpenting. STIE
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Pengertian kompetensi tersebut, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk 

memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. 

Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang 

berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat 

mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas 

berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu. 

1. Karakteristik Kompetensi 

Menurut Prihadi (2008) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, yaitu : 

a. Motif (motive) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara 

konsisten yang menimbulkan tindakan. 

b. Sifat (traits) adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap 

situasi atau informasi. 

c. Konsep diri (Self- Concept) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 

d. Pengetahuan (Knowledge), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk 

bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) merupakan kompetensi yang 

kompleks 

e.  Ketrampilan (Skill). adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas 

tertentu baik secara fisik maupun mental. 

Sedangkan menurut Spencer  yang dikutip oleh Dharma (2008), konsep diri (Self-

concept), watak/sifat (traits) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (hidden), dalam 

(deeper) dan berbeda pada titik sentral keperibadian seseorang. Kompetensi 

pengetahuan (Knowledge Competencies) dan keahlian (Skill Competencies) cenderung 

lebih nyata (Visible) dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik 

yang dimiliki manusia. STIE
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Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab 

akibat yang menunjukkan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan kompetensi 

pengetahuan yang kemudian memprakirakan kinerja kompetensi mencakup niat, 

tindakan dan hasil akhir. Misalnya, motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk 

berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil yang 

maksimal, menunjukkan kemungkinan adanya perilaku wirausaha  penentuan tujuan, 

bertanggung jawab atas hasil akhir dan pengambilan resiko yang diperhitungkan. 

Menurut Spencer dalam Dharma (2008), karakteristik pribadi yang mencakup 

perangai, konsep dan pengetahuan memprediksi tindakan-tindakan perilaku 

keterampilan, yang pada gilirannya akan memprediksi prestasi kerja. Hal ini sesuai 

dengan pengertian pengetahuan itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Robinson, 

(2008) bahwa: 

1. Tacit Knowledge.  

Pada dasarnya tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui 

pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan Berdasarkan 

pengertiannya, maka tacit knowledge dikategorikan sebagai personal knowledge 

atau dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan). 

2. Explicit knowledge 

Explicit knowledge bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk 

dikomunikasikan dan dibagi. Penerapan explicit knowledge ini lebih mudah 

karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang 

didokumentasikan, sehingga setiap karyawan dapat mempelajarinya secara 

independen. 

 STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

 

29

2. Manfaat Kompetensi 

Kompetensi  pegawai  sangat  diperlukan  setiap  organisasi  terutama  untuk 

meningkatkan kinerja. Menurut Prihadi (2008) manfaat kompetensi adalah: 

a.  Prediktor kesuksesan kerja. Model kompetensi yang akurat akan dapat 

menentukan dengan tepat pengetahuan serta ketrampilan apa saja yang 

dibutuhkan   untuk   berhasil   dalam   suatu   pekerjaan.   Apabila   seseorang 

pemegang posisi mampu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada 

posisinya maka ia dapat diprediksikan akan sukses. 

b.  Merekrut karyawan yang andal. Apabila telah berhasil ditentukan kompetensi- 

kopentensi  apa  saja  yang  diperlukan  suatu  posisi  tertentu,  maka  dengan 

mudah dapat dijadikan kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru 

c. Dasar  penilaian  dan  pengembangan  karyawan.Indentifikasi  kompetensi 

pekerjaan yang akurat juga dapat dipakai sebagai tolak ukur kemampuan 

seseorang. Berdasarkan sistem kompetensi ini dapat diketahui apakah seseorang 

telah bagaimana mengembangkannya, dengan pelatihan dan pembinaan atau 

perlu dimutasikan kebagian lain. 

Merujuk pada konsep-konsep dasar tentang kompetensi seperti yang telah 

diungkapkan Spencer  dalam Prihadi (2008) ada beberapa pedoman dasar untuk 

mengembangkan sistem kompetensi: 

1)  Identifikasi pekerjaan atau posisi-posisi kunci yang akan dibuat kompetensi 

modelnya. 

2)  Lakukan analisis lebih jauh mengenai proses kerja penting (misal cara kerja, 

waktu kerja, hubungan kerja, tanggung jawab) pada posisi-posisi kunci tersebut. STIE
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3)  Lakukan survei mengenai kompetensi apa saja yang dibutuhkan (required 

competencies) dengan bercermin pada masukan 

4)   semua masukan yang ada, buatlah daftar tentang jenis-jenis kompetensi apa saja 

yang diperlukan pada posisi tertentu. 

5)  Uraian makna dari setiap jenis kompetensi yang telah dituliskan (hal ini untuk 

menyamakan persepsi mengenai suatu jenis kompetensi). Misalnya jika 

dilakukan kompetensi analisis data, sampai sejauh mana analisis data yang 

dimaksud. 

6)   Tentukan skala tingkat penguasaan kompetensi yang ingin dibuat misalkan skala 

1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (sedang), 4 (baik), 5 (sangat baik) atau memakai 

skala B (Basic), I (Intermediate), A (Advance) atau E (Expert). 

7)  Buatlah penjelasan dari suatu jenis kompetensi dalam skala yang telah dibuat. 

Misalnya: Kompetensi komunikasi tertulis. Untuk kompetensi dasarnya: 

maupun menulis memo dan surat; tingkat dasar (intermediate): mampu menulis 

laporan dengan analisis minimal; tingkat lanjutan (advance), menulis laporan 

disertai analisis mendalam dalam bentuk grafik dan gambar; tingkat ahli 

(expert): menuliskan laporan yang berisi pendapat, analisis dengan dukungan 

dan fakta dengan konsep dan variabel yang rumit. 

Pentingnya kompetensi dalam mendorong suatu organisasi mencapai posisi 

kompetitif perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan 

untuk pengembangan dan kerjasama. Kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dalam 

bentuk kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan ke dalam bentuk 

tindakan. Penerapan kompetensi ini, tentunya tiap organisasi memiliki perspektif 

berbeda berdasarkan nilai strategisnya bagi organisasi bersangkutan. Karakteristik STIE
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individu mencakup pengetahuan teknis dan keterampilan (knowledge technical and 

skills) kinerja, serta kompetensi penyumbang individu. 

Kompetensi dalam penelitian ini dibatasi kedalam  tiga indikator yakni 

pengetahuan, ketrampilan dan perilaku kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Palan 

(2007) bahwa ada tiga unsur kompetensi yang menonjol yakni  pengetahuan, 

ketrampilan dan perilaku. Ketiga indikator ini biasanya mudah untuk dikembangkan 

dan tidak memerlukan biaya pelatihan yang besar untuk menguasainya sedangkan 

kompetensi konsep diri, karakteristik pribadi dan motif sifatnya tersembunyi dan 

karena itu lebih sulit untuk dikembangkan atau dinilai. 

Pengetahuan sebagai indikator pertama dari kompetensi dalam penelitian  ini  

bukanlah  merupakan  pengetahuan  umum  semata  melainkan pengetahuan tentang 

tugas yang sangat penting bagi setiap staf untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan 

yang baik tentang tugas di dalam diri seorang pegawai cenderung akan meningkatkan 

kualitas pekerjaannya. Apabila pegawai tersebut memiliki pengetahuan yang baik 

tentang pekerjaannya, maka dia akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan 

baik, dan demikian sebaliknya. 

Ketrampilan sebagai indikator kedua dari kompetensi adalah kecakapan yang 

berhubungan  dengan  tugas  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  oleh  pegawai pada 

waktu yang tepat. Semakin  tinggi  keterampilan yang dimiliki oleh anggota personel 

satuan reserse narkoba, semakin efisien tenaga, dan pemikirannya dalam  

melaksanakan  pekerjaan.  Pendidikan dan latihan memberikan pegawai keterampilan 

yang mereka butuhkan dan dengan adanya keterampilan dapat meningkatkan rasa 

percaya diri pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. STIE
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Perilaku sebagai indikator ketiga dari kompetensi merupakan sikap dan perilaku  

aparatur Pemerintah Desa dalam betindak bersikap dalam menjalankan tugas seperti 

hormat pada atasan, taat pada norma-norma yang berlaku pada masyarakat dan santun 

kepada semua orang baik dalam dinas maupun di luar dinas. Ketiga indikator tersebut 

yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data data dari responden yaitu 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Ketiga indikator tersebut diharapkan mampu 

mewakili variabel kompetensi. 

E.  Pelayanan Publik 

1.   Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan merupakan terjemahan dari kata “servis” yang sering juga 

diterjemahkan menjadi jasa. Menurut Kotler (1995), jasa adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Tekanan pengertian publik lebih diarahkan kepada pengguna jasa pelayanan 

yang dilakukan oleh seorang pelayan publik dalam hal ini pemerintah.  

Sedangkan menurut Sampara dalam (Lijan, 2006) pelayanan adalah suatu 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang 

lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Definisi 

lebih rinci dikemukakan oleh Gronroos dalam (Ratminto, 2005) pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh instansi pemberi pelayanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.  STIE
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Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sering disebut dengan  

pelayanan umum, yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah sesuatu  yang 

disediakan baik oleh organisasi pemerintah maupun swasta, karena  masyarakat 

umumnya tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhannya kecuali melalui kolektif. 

Pemenuhan kebutuhan dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan 

sosial. Sementara itu pengertian pelayanan umum yang sesuai dengan 

Keputusan MenPAN nomor 81 tahun 1993 adalah segala bentuk pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh instasi pemerintah di pusat, di daerah, 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, 

baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan  dalam: 

pelayanan umum, pelayanan pembangunan, maupun pelayanan  administratif. 

(Bhenyamin,1993). Pelayanan Umum berupa pelayanan fisik, non fisik. 

Pelayanan administratif adalah pelayanan yang bersifat legalitas misalnya 

melegalkan sesuatu kepemilikan atau keberadaan seseorang individu atau 

kegiatan individu dalam masyarakat dalam bentuk pelayanan perijinan, 

pelayanan KTP, akte kelahiran dan sebagainya. 

Dari beberapa pengertian mengenai pelayanan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan 

layanan yang dilakukan oleh sebuah instansi dalam bentuk barang atau jasa 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang ramah, santun 

dan tidak berbelit-belit menjadi harapan masyarakat. 
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2.  Dimensi Kualitas Pelayanan 

Dimensi kualitas pelayanan menurut Kotler dalam Tjiptono (2005) ada 

lima dimensi pokok yaitu sebagai berikut: 

a. Tangibles (bukti langsung), meliputi penampilan fisik dan perlengkapan 

dengan indikator: 

1) Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan. 

2) Penataan ruang tunggu dan ruang periksa kesehatan pasien. 

3) Kesiapan dan kebersihan alat-alat yang dipakai. 

b. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan akurat dan memuaskan dengan indikator: 

1) Prosedur penerimaan pasien yang cepat dan tepat. 

2) Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang cepat dan tepat. 

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap 

dengan indikator: 

1) Cepat tanggap menyelesaikan keluhan pasien. 

2) Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti. 

3) Saat dibutuhkan pasien, mampu bertindak dengan tepat dan cepat. 

d. Assurance (jaminan), dimensi ini meliputi suatu pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki petugas dalam melayani konsumen. Dimensi ini diukur dengan 

indikator: 

1) Memberikan jaminan kesembuhan. 

2) Tidak terjadi komplikasi atau kesalahan. 

3) Jadwal pelayanan dijanjikan dengan tepat. STIE
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 e. Emphaty (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

pelanggan dengan indikator: 

1) Bersikap ramah. 

2) Perhatian terhadap keluhan pasien dan keluarga. 

3) Pelayanan kepada semua pasien tanpa memandang status sosial. 

Instrumen survei yang mengukur kualitas pelayanan, dimana mengambil 

dasar penerapan konsep kesenjangan kualitas pelayanan. Kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan dapat ditentukan dengan membandingkan dari 

pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diberikan yaitu sebgai berikut: 

a. Jika harapan itu terlampaui dari harapan, pelayanan tersebut dianggap dapat 

dirasakan sebagai kualitas yang luar biasa dan menjadi kejutan yang 

menyenangkan. 

b. Jika harapan tidak terpenuhi, kualitas pelayanan tersebut dianggap mengecewa-

kan konsumen. 

Sementara itu, Tjiptono (2005) yang melakukan penelitian khusus terhadap 

beberapa jenis jasa dan telah berhasil mengidentifikasikan 10 faktor atau dimensi 

utama yang menentukan kualitas jasa. Kesepuluh faktor tersebut meliputi: 

1.   Reliability, mencakup 2 pokok yaitu : 

 a)      Konsistensi kerja (performance) 

 b)      Kemampuan untuk dipercaya (Dependability) 

Dalam hal ini perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat 

pertama (right the first time) dan memenuhi janjinya. Misal menyampaikan 

jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. STIE
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2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk member-

kan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa 

tersebut. 

4.  Access, yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui. Hal ini 

berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi, dan lain-lain. 

5. Courlesy, yaitu meliputi sikap sopan santun, respect, perhatian dan keramahan 

yang dimiliki para contact personel (seperti respsionis, operator telepon dan 

lain-lain). 

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan 

keluhan para pelanggan. 

7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama 

perusahaan, karakteristik pribadi, contact personel, dan interaksi pelanggan. 

8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko atau dari keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik (phisycal safety), keamanan finansial 

(Financial security), dan kerahasiaan (Confidentiality). 

9. Understanding/ Knowing the costumer, yaitu usaha untuk memahami 

pelanggan. 

10. Tangible, yaitu bukti fisik dari jasa yang berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

dipergunakan, dan reprentasi fisik dari jasa. STIE
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Hampir serupa dengan yang diutarakan oleh Saladin (2002) menyatakan 

ada 10 faktor dalam Service Quality :1)Kesiapan sarana Jasa (Access), 

2)Komunikasi yang baik (Communication), 3)Karyawan harus terampil, 

4)Hubungan baik dengan konsumen, 5)Karyawan harus berorien-tasi pada 

konsumen, 6)Harus nyata, 7) Cepat tanggap, 8)Keamanan harus terjaga, 9) Harus 

bisa dilihat dan 10)  Memahami keinginan konsumen.  

Menurut Zeithami (1988), dimensi kualitas layanan meliputi 10 aspek, 

yaitu: 1. Reliabilitas,  2. Responsivitas atau daya tanggap, 3.Kompetensi, 

4.Akses, 5. Kesopanan, 6. Komunikasi, 7. Kredibilitas, 8.Keamanan, 

9.Kemampuan memahami pelanggan dan 10. Bukti fisik. Kesepuluh dimensi 

tersebut disederhanakan menjadi lima dimensi pokok, yaitu kompetensi, 

kesopanan, kredibilitas, dan keamanan disatukan menjadi jaminan (assurance). 

Sedangkan, akses,  komunikasi, dan kemampuam memahami pelanggan di 

intergrasikan menjadi empati (empathy).  

Lima dimensi kualitas pelayanan menurut Tjiptono ( 2005) berdasarkan 

urutan tingkat kepentingan relatifnya, yaitu: 

1. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai materi 

komunikasi yang baik, menarik, dan terawat. Pengukurannya meliputi : 

a. Pernyataan tentang penilaian yang modern dan memadai 

b. Pernyataan mengenai fasilitas fisik yang bagus, bersih, dan memadai 

c. Pernyataan tentang fasilitas fisik yang menunjang kegiatan bisnis 

d. Pernyataan tentang karyawan yang rapi dan sopan 
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2. Empati (empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan.Pengukurannya 

meliputi : 

a. Pernyataan tentang pelayanan kepada konsumen secara individual 

b. Pernyataan tentang perhatian karyawan secara pribadi kepada konsumen 

c. Pernyataan tentang penyediaan karyawan yang dapat bertindak sebagai 

penasehat pribadi 

d. Pernyataan tentang pemahaman kebutuhan konsumen 

e. Pernyataan tentang mengutamakan kepentingan konsumen 

3.  Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai yang 

dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Pengukurannya meliputi : 

a. Pernyataan tentang ketepatan jasa yang diberikan 

b. Pernyataan tentang ketepatan waktu pelayanan 

c. Pernyataan tentang kesungguhan dalam melayani konsumen 

d. Pernyataan tentang dapat dipercaya atau tidaknya dalam melayani 

konsumen. 

4.  Responsivitas atau daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan dari 

karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan dari 

konsumen.Pengukurannya meliputi : 

a. Pernyataan mengenai kecepatan pelayanan 

b. Pernyataan tentang ketepatan pelayanan 

c. Pernyataan tentang sikap untuk membantu konsumen STIE
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d. Pernyataan tentang penyediaan waktu untuk melayani konsumen 

5. Jaminan (assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada 

konsumen. Pengukurannya meliputi : 

a. Pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki karyawan 

b. Pernyataan tentang perasaan nyaman konsumen jika berhubungan dengan 

karyawan 

c. Pernyataan tentang sikap sopan karyawan terhadap konsumen 

d. Pernyataan tentang kualitas pekerjaan karyawan 

3. Kualitas Pelayanan Publik  

Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah Desa Kedawung 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Surat 

keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/JEP/M.PAN/7/2003. Tentang pedoman pelayanan publik, yaitu  dengan 

melihat pada 8 aspek yaitu aspek sistem dan kesederhanaan prosedur, 

kompetensi, sikap dan perilaku petugas pelayanan, jenis dan aksestabilitas, sarana 

dan prasarana, mutu produk. 

    Tjiptono (2005) mengemukakan kepuasan masyarakat pelanggan tercapai 

apabila pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan sesuai dengan 

harapan. Kepuasan masyarakat pelanggan dicapai melalui proses manajemen 

dalam penyediaan pelayanan yang menyangkut dimensi sebagai berikut :  
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1) Tangibles (fasilitas fisik), yaitu penampilan fisik bangunan serta sarana dan 

prasarana yang mendukung pelayanan termasuk tempat / dimana pelayanan 

itu diberikan serta penampilan petugas saat memberikan pelayanan.  

2)  Reliability (Kehandalan), yaitu kecakapan /kemampuan dan keakuratan 

petugas dalam memberikan pelayanan serta ketepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan.  

3) Responsivenees (daya tanggap), yaitu kemudahan petugas untuk dihubungi, 

kemauan atau respon secara proakjtif dari petugas untuk memberikan 

pertolongan kepada pelangan.  

4) Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan dan sikap untuk dapat 

dipercaya yang dimiliki petugas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan 

resiko yang mungkin timbul aklibat pelayanan yangdiberikan. Dimensi 

keempat ini juga dilaksanakan cukup baik hal ini disebabkan masih ada 

masyarakat yang belum puas dalam menerima pelayanan dari petugas.  

5) Emphaty (empati) yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, 

meliputi keperdulian/perhatian dari petugas secara individual  

F.  Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian sebelumnya oleh Ristiana (2012) tentang evaluasi kinerja 

petugas pelayanan administrasi kepndudukan dan pencatatan sipil pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.  Variabel kinerja 

yang digunakan yaitu, kedisipinan, kemampuan kerja, kesopanan dan 

keramahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas pelayanan 

administrasi kepndudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan STIE
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Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam kategori baik. Hal ini sesuai 

dengan Lutans (2005) bahwa kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan target, sasaran dan kriteria tertentu yang disepakati 

bersama.  

Selain itu Prayitno (2016) meneliti tentang analisis kompetensi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Guru di SMK Negeri 3 Magelang. 

Variabel penelitian yaitu kompetensi dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi dan kinerja guru di SMK Negeri 3 Magelang  kategori 

tinggi. Hal ini senada dengan kajian teori yang dikemukakan Mulyasa (2010) 

bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah kompetensi yang 

mencakup   kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Kompetensi dan 

motivasi yang tinggi akan memberikan kontribusi pada kinerja yang tinggi pula. 
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BAB  III 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Disain  Penelitian 

Disain penelitian ini adalah deskriptif analistis. Menurut Sugiyono (2013) 

metode deskriptif analistis merupakan metode yang bertujuan memberikan deskripsi 

atau gambaran terhadap suatu penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang 

terkumpul untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Tempat penelitian ini 

dilaksanakan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Adapun waktu 

penelitian ini mulai bulan Januari 2018. 

B. Definisi Operasional 

Penelitian tentang analisis dan implementasi disiplin dan kompetensi dalam 

upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan 

variabel penelitian disiplin, kompetensi dan kinerja aparatur Pemerintah Desa 

dengan definisi operasional seperti tampak pada tabel 3.1. berikut ini. 

Tabel 3.1. 
Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi  
Definisi Operasional 

Dimensi Indikator 
1 Disiplin Disiplin dapat 

diketahui dari 
kehadiran, prosedur 
kerja, peraturan, 
ketaatan pada 
atasan, pemanfaatan 
waktu, kebersihan 
dan kerapian 
lingkugan kerja 
(Husein,2000) 

1. Tingkat 
Kehadiran 

2. Ketatatan 
pada 
peraturan 

3. Pemanfaat-
an Waktu 

4. Lingku-
ngan 

1. Datang Kerja, 
2. Pulang kerja, 
3. Prosedur kerja 
4. Ketaatan pada 

aturan 
5. Peningkatan 

disiplin. 
6. Menghormati 

pimpinan 
7. Target waktu, 
8. Pemanfaatan 

waktu STIE
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No Variabel Definisi  
Definisi Operasional 

Dimensi Indikator 
    9. Lingkungan 

kerja 
10. Tempat kerja 

2 Kompetensi Kompetensi ini 
diukur dari  
pengetahuan, 
keterampilan dan 
perilaku (Palan 
2007) 

1. Pengetahuan 11. Pemahaman teori 
12. Pemahaman 

aturan 
13. Penyelesaian 

pekerjaan 
14. Memecahkan 

masalah 
15. Bekerja mandiri 

2. Keterampil-
an 

16. Trampil sesuai 
prosedur kerja 

17. Menggunakan 
peralatan kerja 

18. Karakteristik 
peralatan 

19. Perencanaan 
kerja 

20. Evaluasi kerja 
3. Prilaku 21. Hormat pada 

atasan 
22. Menghargai 

rekan  
23. Bersedia lembur 
24. Taat kepada 

norma 
25. Bersikap santun 

3 Kinerja 
Aparatur 
Pemerintah 
Desa 

ketercapaian kinerja 
penelitian ini diukur 
dari kemampuan 
bekerja sama, 
tanggung jawab dan 
kreativitas kerja 
(Prawirosentono, 
2009) 

1. Kemampuan 
bekerja sama 

26. Partner yang 
mendukung. 

27. Motivasi rekan 
kerja 

28. Menjaga diri 
29. Kerjasama team 
30. Bisa menahan 

diri 
2. Tanggung 

jawab 
31. Inisiatif  bekerja 
32. Mengikuti 

perintah  
33. Sesuai target 
34. Belum  pernah 

melakukan 
kesalahan 

35. Beban kerja  STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

 

44

No Variabel Definisi  
Definisi Operasional 

Dimensi Indikator 
   3. Kreativias 

kerja 
36. Skala prioritas 
37. Memobilisasi 

pekerjaan secara 
tepat 

38. Mengembangkan 
teknik pekerjaan 

39. Metode 
pelaksanaan 

40. Ide-ide kreatif. 
Sumber: Husein (2000),  Palan (2007), Prawirosentono (2009). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang dalam 

ruang lingkup & waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. 

Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi 

akan sama dengan banyaknya manusia (Margono, 2009). Berdasarkan penjelasan, 

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur 

Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung yang berjumlah 

160 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 

dianggap dapat menggambarkan populasinya (Soehartono, 2008). Teknik sampling 

adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran 

sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-

sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan quota random sampling, yaitu 

teknik yang  digunakan dengan mengambil 5 orang untuk setiap desa yang 

digunakan sebagai sampel. 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 Aparatur Pemerintah Daerah  Kecamatan Kandangan berjumlah 

lebih dari 100 orang maka akan diambil 5 orang untuk 16 desa sehingga berjumlah 

80 orang yang diambil sebagai ampel. Walaupun menggunakan sampel namun hasil 

dari penelitian digeneralisasikan kepada 16 desa yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Penentuan sumber data ini terdapat dua buah data yang terkumpul antara lain: 

a. Data primer, yaitu data yang langsung diambil dari sumbernya. Data dalam 

penelitian ini adalah data mengenai kinerja Aparatur Pemerintah Desa 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Data ini akan diambil dari 

sumbernya yaitu Aparatur Pemerintah Desa melalui penyebaran kuesioner 

kepada 80 orang dengan skala likert. Penskoran atas kuesioner dikelompokkan 

menjadi lima kategori dengan skala likert seperti Tabel 3.2. ini. 

Tabel 3.2. 
Kuesioner Model Likert 

No Pernyataan  Skor 
1 Sangat Setuju (SS) 5 
2 Setuju (S) 4 
3 Netral (N) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

                     Sumber: Sugiyono (2013) STIE
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b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data sekunder 

ini akan diperoleh dari Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung mengenai sumber daya manusia serta data-data yang 

dapat mendukung dalam penelitian ini. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan kuesioner tertutup, artinya kuesioner diberikan langsung 

kepada responden kemudian responden tinggal memilih alternatif jawaban yang 

sudah disediakan di dalam kuesioner itu (Walgito, 2010). Pertanyaan itu berkaitan 

dengan variabel yang diteliti yaitu: disiplin, kompetensi dan kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. 

Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2013). Dokumen  atau arsip 

laporan dari kepegawaian di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung yang 

diperlukan sebagai tambahan untuk bukti penguat. STIE
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E. Metode Analisis Data 

Menurut Moleong (2007) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema. Analisis data tersebut dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan analisis distribusi frekuensi. Analisis distribusi frekuensi adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan data 

yang telah dikumpulkan dengan tanpa bermaksudkan membuat kesimpulan atau 

generalisasi menggunakan metode-metode tertentu yang berkaitan dengan penyajian 

data, sehingga dapat membentuk informasi yang berguna. Pengolahan data dengan 

Software SPSS (Statistic Pagkage for Social Science) versi 17. 

Analisis distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui  seberapa besar 

kompetensi, disiplin dan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung, kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang 

sesungguhnya tentang kinerja aparatur pemerintah desa lalu disajikan dalam bentuk 

tabel. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan dasar untuk menarik kesimpulan. 

1.  Mean (rata-rata) 
 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata 

dari kelompok. Rata-rata (Mean) didapat dengan menjumlahkan data  seluruh 

individu dalam kelompok kemudian kemudian dibagi dengan jumlah individu 

yang ada pada kelompok tersebut (Sugiyono,2013). Mean data tunggal memiliki 

rumus berikut: 
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N
x

x
  

x  =  Mean (rata-rata) 

∑x  = Jumlah nilai 

N = Jumlah yang akan dirata-rata 

Mean (rata-rata) dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung rata-rata 

kompetensi, disiplin kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung. Hasil rata-rata ini kemudian dideskripsikan untuk 

mendapatan gambaran tentang rata-rata disiplin, kompetensi dan kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa. Hasil perhitungan, kemudian diklasifikasikan seperti tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Klasifikasi Disiplin, Kompetensi dan Kinerja  

No Kategori Skor 
1 Sangat Tinggi 81 – 100 
2 Tinggi 61 – 80 
3 Sedang 41 – 60 
4 Rendah 21 – 40 
5 Sangat Rendah 1 – 20 

           Sumber: Arikunto (2013) 
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BAB  IV 
 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 
 

 
A. Deskripsi Organisasi 

1. Gambaran Umum Organisasi 

a. Dasar Hukum  

Berdasarkan  UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 angka 

1 UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang perlu di garis bawahi 

berdasarkan ketentuan di atas adalah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahannya sendiri. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa tidak 

hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya,  namun 

juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang 

disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas check 

and balances yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak 

sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. 
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b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Aparatur Pemerintah 

Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi: 

1)  Kepala Desa 

a) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

b) Mengajukan rancangan peraturan Desa 

c) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD 

d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e) Membina kehidupan masyarakat Desa 

f) Membina ekonomi desa1) 

g) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

h) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; 

dan 

i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2) Sekretaris Desa 

a) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
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b) Fungsi: 

1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas Kepala Desa 

2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan 

3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara 

4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa 

5) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

6) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

3) Kepala Urusan (KAUR) Umum 

a) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi 

umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta 

mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

b) Fungsi: 

1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

serta pengendalian tata kearsipan 

2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa 

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum 

4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor 

serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

5) Pengelolaan administrasi perangkat Desa 

6) Persiapan bahan-bahan laporan; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. STIE
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4) Kaur Keuangan 

a) Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan 

mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 

b) Fungsi : 

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa 

 Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

5) Kaur Keuangan 

a) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman 

dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan 

penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. 

b) Fungsi : 

1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan 

keputusan Kepala Desa 

3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

4) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa 

5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa 

6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dan pertahanan sipil; dan STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

 

53

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa. 

6) Administrasi Pemerintahan Desa : 

a) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b) Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

c) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang 

berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-

penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah 

sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa 

yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu 

Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh 

kepala keluarga sebagai pemegang kartu 

d) Surat Keterangan Lalu Lintas 

e) Surat Keterangan NTCR 

f) Surat Pengantar Pernikahan 

g) Surat Keterangan Naik Haji 

h) Surat Keterangan Domisili 

i) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian 

j) Surat Keterangan Pindah 

k) Surat Keterangan Lahir/Mati 

l) Surat Keterangan Ke Bank dll. 

m) Surat Keterangan Pengiriman Wesel 

n) Surat Keterangan Jual Beli Hewan 

o) Surat Keterangan Izin Keramaian STIE
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p) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga 

transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual 

q) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga 

transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual 

r) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu 

s) Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan 

t) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran. 

7) Kaur Ekonomi Pembangunan 

a) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi 

desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat 

serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. 

b) Fungsi : 

 Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi 

masyarakat 

 Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan 

 Pengelolaan tugas pembantuan; dan 

 Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

8) Kaur Kesra (Kesejahteran Rakyat) 

a) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta 

melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

b) Fungsi : 

 Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan STIE
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 Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama 

 Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan 

sosial kemasyarakatan; dan 

 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa. 

9)  Kepala Dusun (Kadus) 

a) Tugas : 

1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat 

3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat 

4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan 

RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

b) Fungsi : 

1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun 

2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

yang menjadi tanggung jawabnya 

3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian 

4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

ketrentaman dan ketertiban masyarakat 

5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa. STIE
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10) BPD (Badan Perakilan Desa) 

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mempunyai tugas: 

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

f) Menyusun tata tertib BPD. 

Hak: 

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa 

2. Menyatakan pendapat Kewajiban 

3. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala 

peraturan perundang-undangan 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa 

5. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI 

6. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat 

7. Memproses pemilihan kepala desa 

8. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan 

golongan STIE
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9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat 

10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan 

 

B. Deskripsi Data Responden 

Penelitian dengan judul Analisis Disiplin Kompetensi dan Kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung mengambil 

sampel 80 aparat. Deskripsi data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel 

berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia dan masa kerja. 

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi responden berdasarkan Jenis kelamin ditampilkan dalam Tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1 Laki-laki 53 66,25% 
2 Perempuan 27 33,75% 

 Jumlah 80 100% 
Sumber : data penelitian yang diolah (2018). 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki  

53 aparat atau 66,25% dan yang berjenis kelamin perempuan 27 aparat atau 

33,75%. Kondisi ini cukup ideal karena Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung membutuhkan tenaga yang cukup banyak 

sehingga tepat bila kebanyakan aparat adalah laki-laki. 

2. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan ditampilkan dalam Tabel 4.2. 

sebagai berikut: STIE
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Tabel 4.2. 
Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%) 
1 SMP Sederajat 25 31,25% 
2 SMA Sederajat 35 43,75% 
3 Diploma 3 8 10% 
4 S1 12 15% 
 Jumlah 80 100% 

Sumber : data penelitian yang diolah (2018). 

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden yang berpendidikan 

SMA sederajat (35 orang) atau sebesar 43,75% dan yang berpendidikan SMP 

Sederajat (25 orang) atau sebesar 31,25%, berpendidikan Starata 1 (12 orang) 

atau 15% dan Diploma 3 sebanyak 8 orang atau 10%. Berdasarkan pendidikan 

kurang begitu ideal karena masih banyak yang berpendidikan SMP sederajat. 

3. Responden Berdasarkan Usia 

Deskripsi responden berdasarkan usia ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3. 
Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase (%) 
1 < 31 th 16 20,00% 
2 31-40 th 37 46,25% 
3 41-50 th 18 22,50% 
4 >50 th 9 11,25% 
 Jumlah 80 100% 

Sumber : data penelitian yang diolah (2018) 

Berdasarkan usia, jumlah responden yang berusia paling  banyak yaitu berusia 

31-40 tahun tahun sebanyak 37 orang atau 46,25%, 41-50 tahun sebanyak 18 

orang atau 22,50%, kurang dari 31 tahun sebanyak 16 orang atau 20%  dan usia 

lebih dari 50 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 11,25%. Kondisi ini cukup 

ideal karena banyak aparat yang berusia muda sehingga produktivitasnya tinggi. STIE
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4. Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Deskripsi responden berdasarkan masa kerja ditampilkan dalam Tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 
Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 
1 < 10 th 47 58,75% 
2 10-20 th 23 28,75% 
3 >20 th 10 12,50% 
 Jumlah 80 100% 

Sumber : data penelitian yang diolah (2018) 

Berdasarkan masa kerja, jumlah responden yang masa kerjanya paling  banyak 

yaitu kurang dari 10 tahun sebanyak 47 orang  atau 58,75%, responden yang 

masa kerjanya mulai dari 10-20 tahun sebanyak 23 orang atau 28,75% dan lebih 

20 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 12,50%, Kondisi ini sudah ideal 

karena masa kerjanya sudah lama sehingga profesionalitasnya tidak perlu 

diragukan lagi.  

C. Hasil Analisis Data 

Hasil tanggapan responden tentang disiplin, kompetensi dan kinerja aparat 

kemudian dianalis dengan analsis deskriptif. Untuk variabel disiplin secara rinci 

akan dibahas pada analisis ini. Berdasarkan perhitungan data menggunakan SPSS 

versi 17 (lihat lampiran 3) tentang disiplin  aparat dengan klasifikasi berikut: 

Sangat Tinggi : Skor 41-50 

Tinggi   : Skor 31-40 

Sedang   : Skor 21-30 

Rendah   : Skor 11-20 

Sangat Rendah : Skor 1-10 STIE
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Adapun disiplin kerja  Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung dapat di lihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5. 
Disiplin Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan  

Kabupaten Temanggung  
 

No Kategori Jumlah 
Responden 

Nilai Persentase 

1 Sangat Tinggi  4 4 x 5 5% 
2 Tinggi 48 48 x 4 60% 
3 Sedang 28 28 x 3 35% 
4 Rendah 0 0 x 2 0% 
5 Sangat Rendah 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 296 100% 
 Rata-rata 3,70   

Sumber : data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.5 menunjukkan disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

disiplin tinggi 48 aparat atau 60%, sedang 28 aparat atau 35% dan sangat tinggi 4 

orang atau 5%. Rata-rata disiplin aparat  3,70 kategori sedang. 

 Alasan yang mendasari keyakinan tersebut adalah aparatur berusaha hadir 

masuk dan pulang kerja tepat waktu sesuai jam kerja, menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku, mentaati peraturan yang berlaku di instansi. Peraturan 

yang diterapkan di organisasi membuat lebih disiplin, menggunakan waktu luang  

dengan membaca untuk menambah pengetahuan dan menyukai lingkungan kerja 

yang bersih dan rapi. 

Variabel kedua adalah kompetensi yang memiliki indakor pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku. Adapun pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada Tabel 4.10 

berikut: STIE
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Tabel 4.6. 
Pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung 
 

No Kategori Jumlah 
Responden 

Nilai Persentase 

1 Sangat Tinggi  16 16 x 5 20% 
2 Tinggi 44 44 x 4 55% 
3 Sedang 20 20 x 3 25% 
4 Rendah 0 0 x 2 0% 
5 Sangat Rendah 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 316 100% 
 Rata-rata 3,95   

Sumber : data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.6 menunjukkan pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

pengetahuan tinggi 44 aparat atau 55%, sedang 20 aparat atau 25%, dan sangat tinggi 

16 aparat atau 20%. Rata-rata pengetahuan aparat  3,95 kategori sedang.  

Alasan yang mendasari keyakinan tersebut adalah pendidikan aparat sesuai 

dengan pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Aparat  memahami teori yang 

berkaitan dengan profesinya di pemerintahan. Aparat  berusaha mempelajari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan  pekerjaannya dan berfikir kreatif 

dalam menjalankan tugasnya untuk membantu memecahkan permasalahan. Aparat  

yang memiliki pengetahuan tinggi lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya 

karena dengan pengetahuan yang dimiliki aparat dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan mudah. 

Keterampilan aparat yang satu dengan yang lain berbeda-beda, ada yang cepat 

menyelesaikan tugasnya dan ada juga yang lambat. Hasil analisis keterampilan 

Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 

ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut: STIE
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Tabel 4.7. 
Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung 
 

No Kategori Jumlah Responden Nilai Presentase 
1 Sangat Tinggi 6 6 x 5 7,5% 
2 Tinggi 46 46 x 4 57,5% 
3 Sedang 23 23 x 3 28,7% 
4 Rendah 5 5 x 2 6,3% 
5 Sangat Rendah 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 293 100% 
 Rata-rata 3,66   

Sumber : data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.7 menunjukkan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

keterampilan tinggi 46 aparat atau 57,5%, sedang 23 aparat atau 28,7%, sangat tinggi 

6 aparat atau 7,5%,  dan rendah 5 aparat atau 6,3%. Rata-rata keterampilan aparat 

3,66 kategori sedang.  

Adapun yang menjadi dasar alasan keyakinan tersebut adalah aparat 

mempunyai inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

Walaupun belum semua aparat dapat mengoperasikan laptop dengan baik. Aparat 

juga mampu memecahkan berbagai permasalahan kerja yang terjadi walaupun tidak 

semua aparat mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang ditentukan 

dan menguasai pekerjaan yang menjadi tugas saya sehari-hari.  

Perilaku Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung sehari-hari menjadi perhatian masyarakat untuk itu harus berhati-hati 

dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Hasil perilaku Aparatur Pemerintah Desa 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung ditunjukkan pada Tabel 4.8 berikut: 

 
 
 STIE

 W
id

ya
 W

iw
ah

a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



 

 

63

Tabel 4.8. 
Perilaku Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan  

Kabupaten Temanggung 
 

No Kategori Jumlah Responden Nilai Persentase 
1 Sangat Baik 12 12 x 5 15,0% 
2 Baik 27 27 x 4 33,8% 
3 Sedang 39 39 x 3 48,7% 
4 Kurang 2 2 x 2 2,5% 
5 Sangat Kurang 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 289 100% 
 Rata-rata 3,61   

Sumber : data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.8 menunjukkan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku aparat, 

sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki perilaku sedang 39 aparat atau 48,7%, 

baik 27 orang atau 33,8% dan sangat baik 12 orang atau 15%. Rata-rata perilaku 

aparat 3,61 kategori sedang. 

Alasan yang mendasari keyakinan tersebut adalah aparat selalu menghormati 

pimpinannya, menghargai pendapat rekan kerja. Aparat juga bersedia untuk bekerja 

di luar jam kerja ketika diperlukan, berusaha disiplin dalam bekerja dan bersikap 

santun kepada semua orang baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. 

Berdasarkan perhitungan data yang telah disajikan tentang indikator-indikator 

kompetensi tersebut, maka kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung dapat diklasifikasikan menurut Arikunto (2013) 

sebagai berikut: 

Sangat Tinggi  Skor 61-75 

Tinggi    Skor 46-60 

Sedang    Skor 31-45 

Rendah   Skor 16-30 

Sangat Rendah Skor 1-15 STIE
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Hasil analisis kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung dilihat pada Tabel 4.9: 

Tabel 4.9. 
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung 
 

No Kategori Jumlah 
Responden 

Nilai Persentase 

1 Sangat Tinggi 7 7 x 5 8,7% 
2 Tinggi 52 52 x 4 65,0% 
3 Sedang 21 21 x 3 26,3% 
4 Rendah  0 0 x 2 0% 
5 Sangat Rendah  0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 306 100% 
 Rata-Rata 3,83   

Sumber: data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.9 menunjukkan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

kompetensi tinggi 52 orang atau  65%,  sedang 21 orang atau 26,3% dan sangat 

tinggi 7 orang atau 8,7%. Rata-rata kompetensi 3,83  kategori sedang. 

Variabel ketiga yaitu kinerja yang memiliki indikator kerja sama, tanggung 

jawab dan kreativitas.  Adapun kerja sama  aparat di lihat pada Tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10. 
Kerja sama Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung 
No Kategori Jumlah 

Responden 
Nilai Persentase 

1 Sangat Tinggi  6 8 x 5 7,5% 
2 Tinggi 42 42 x 4 52,5% 
3 Sedang 24 24 x 3 30% 
4 Rendah 8 8 x 2 10% 
5 Sangat Rendah 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 76 296 100% 
 Rata-rata 3,70   

Sumber : data primer diolah (2018) 
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Tabel 4.10 menunjukkan kerjasama Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

kerja sama tinggi 42 orang atau 52,5%, sedang 24 orang atau 30%, rendah 8 orang 

atau 10% dan sangat tinggi 6 orang atau 7,5%. Rata-rata kerja sama aparat  3,70 

kategori sedang. 

 Alasan yang mendasari keyakinan tersebut adalah rekan kerja di kantor 

dianggap sebagai partner yang saling mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan, 

memotivasi rekan kerja jika semangatnya menurun, menjaga diri dari hal-hal yang 

dapat menimbulkan perselisihan dengan rekan kerja, memiliki kemampuan secara 

team terkait penyelesaian pekerjaan dan mampu menekan ego pribadi.  

Hasil analisis tanggung jawab Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung ditunjukkan pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11. 
Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung 
 

No Kategori Jumlah Responden Nilai Presentase 
1 Sangat Tinggi 17 17 x 5 21,3% 
2 Tinggi 49 49 x 4 61,3% 
3 Sedang 14 14 x 3 17,4% 
4 Rendah 0 0 x 2 0% 
5 Sangat Rendah 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 323 100% 
 Rata-rata 4,04   

Sumber : data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.11 menunjukkan tanggung jawab Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

tanggung jawab tinggi 49 aparat atau 61,3%, sangat tinggi 17 aparat atau 21,3% dan 

sedang 14 aparat atau 17,4%. Rata-rata tnggung jawab aparat 4,04 kategori sedang.  STIE
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Alasan yang mendasari keyakinan tersebut adalah mempunyai inisiatif dalam 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, 

mengikuti perintah atasan dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah 

pekerjaan sesuai dengan target waktu yang ditentukan, belum pernah melakukan 

kesalahan yang fatal sebagai wujud tanggung jawabnya dan beban tanggung jawab 

yang diberikan sesuai dengan kemampuan. 

Hasil kreativitas Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung  ditunjukkan pada Tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12. 
Kreativitas Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung 
 

No Kategori Jumlah Responden Nilai Persentase 
1 Sangat Tinggi 8 8 x 5 10% 
2 Tinggi 29 29 x 4 36,2% 
3 Sedang 38 38 x 3 47,5% 
4 Rendah 5 5 x 2 6,3% 
5 Sangat Rendah 0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 280 100% 
 Rata-rata 3,5   

Sumber : data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.12 menunjukkan kreativitas aparat, sebagian besar aparat berkeyakinan 

memiliki kreativitas  sedang 38 orang atau 47,5%, tinggi 29 orang atau 36,2%, sangat 

tinggi 8 orang atau 10% dan rendah 5 orang atau 6,3%. Rata-rata Aparatur 

Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung  3,5 kategori 

sedang. 

Alasan yang mendasari keyakinan tersebut adalah menggunakan skala prioritas 

dalam menjalankan tugas, mampu memobilisasi semua pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab saya secata tepat dan efektif, berupaya mengembangkan teknik 

pelaksanaan kerja yang lebih efektif, berusaha menambah pengetahuan tentang STIE
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berbagai metode pelaksanaan kerja dan berusaha menggunakan ide-ide kreatif untuk 

menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan perhitungan data yang telah disajikan tentang indikator-indikator 

tersebut, maka kinerja  Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung menurut Arikunto (2013) sebagai berikut: 

Sangat Tinggi  Skor 61-75 

Tinggi    Skor 46-60 

Sedang    Skor 31-45 

Rendah   Skor 16-30 

Sangat Rendah Skor 1-15 

Hasil analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. 
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan  

Kabupaten Temanggung 
No Kategori Jumlah 

Responden 
Nilai Persentase 

1 Sangat Tinggi 4 4 x 5 5% 
2 Tinggi 56 56 x 4 70% 
3 Sedang 20 20 x 3 25% 
4 Rendah  0 0 x 2 0% 
5 Sangat Rendah  0 0 x 1 0% 

 Jumlah 80 304 100% 
 Rata-Rata 3,80   

Sumber: data primer diolah (2018) 
 

Tabel 4.13 menunjukkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki 

kinerja tinggi 56 aparat atau 70%, sedang 20 orang atau 25% dan sangat tinggi 4 

orang atau 5%. Rata-rata kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung 3,80 kategori sedang. STIE
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D. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dijabarkan mengenai disiplin, 

kompetensi dan kinerja Aparatur. Adapaun disiplin, kompetensi dan kinerja Aparat 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Hasil diskripsi data menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin sudah cukup 

ideal yaitu laki-laki 66,25% dan  perempuan 33,75%, sedangkan berdasarkan tingkat 

pendidikan belum ideal karena masih banyak yang berpindidikan SMP sederajat  

31,25%. Berdasarkan usia cukup ideal karena sebagian aparat yang berusia muda 31-40 

tahun sebanyak 46,25% yang kategori produktivitasnya masih tinggi. Untuk masa kerja 

kurang ideal karena paling banyak kurang dari 10 tahun bekerja atau sebanyak 58,75% 

sehingga profesionalitas masih perlu diuji lagi.  

Hasil analisis disiplin Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki disiplin tinggi 

48 aparat atau 60%, sedang 28 aparat atau 35% dan sangat tinggi 4 orang atau 5%. 

Rata-rata disiplin aparat  3,70 kategori sedang. 

Hasil analisis kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki kompetensi 

tinggi 52 orang atau  65%,  sedang 21 orang atau 26,3% dan sangat tinggi 7 orang atau 

8,7%. Rata-rata kompetensi 3,83  kategori sedang. 

Hasil analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki kinerja tinggi 

56 aparat atau 70%, sedang 20 orang atau 25% dan sangat tinggi 4 orang atau 5%. 

Rata-rata kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung 3,80 kategori sedang. STIE
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Hal ini sesuai dengan Mangkunegara (2009) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pernyataan yang 

hampir sama disampaikan  Luthan (2005) dengan pendekatan perilaku dalam 

manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa 

yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. 

E. Forum Gruop Discussion 

Hasil wawancara dengan sekretaris Ngemplak tentang disiplin kerja :”sanksi 

yang kurang tegas membuat aparat pemerintah kurang disiplin, untuk itu diperlukan 

penegakkan disiplin dengan memberi sanksi yang agak memberatkan seperti 

pomotongan tunjangan bagi aparat pemerintah desa yang melanggar disiplin kerja”. 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penegakkan disiplin kerja aparat 

pemerintah desa Kecamatan Kandangan perlu ditingkatkan untuk menunjang kinerja 

aparat. 

Hasil wawancara dengan Kaur Keungan Desa Kedaung tentang kompetensi 

aparat:”kompetensi aparat desa Kedaung cukup kompetan namun masih perlu 

ditingkatkan dengan penambahan fasilitas dan saran prasarana yang dapat menunjang 

kinerja aparat berupa bantuan laptop dan penambahan benwitd untuk akses jaringan 

internet untuk menunjang kinerja aparat. Dengan penambahan jaringan internet maka 

pengolahan dan transfer data kependudukan dan keuangan lebih cepat dan efisien”. 

Bedasarkan wawancara  tersebut menunjukkan bahwa penambahan fasilitas sarana dan 

prasarana penunjang kinerja aparat sangat diperlukan. Selain itu perlu juga dilakukan 

pendidikan dan latihan untuk penambahan pengetahuan dan ketrampilan aparat tentang 

teknologi informasi khususnya jaringan internet dan intranet. STIE
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Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan tentang kinerja aparat:”kinerja 

aparat pemerintah desa cukup baik namun masih perlu ditingkatkan dengan pendidikan 

dan latihan khususnya tentang aplikasi kependudukan untuk meminimalisir tingkat 

kesalahan dalam bekerja bila perlu tidak ada kesalahan saat bekerja”. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah desa kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan dengan pendidikan dan 

latihan aplikasi kependudukan sehingga kinerjanya semakin meningkat. 

F. Implementasi Peningkatan Disiplin, Kompetensi dan Kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang disipin, kompetensi dan 

kinerja Aparatur Pemerintah Desa maka diperlukan upaya untuk meningkatkan disipin, 

kompetensi dan kinerja aparat. Adapun upaya yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1.  Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Disiplin Kerja Aparat. 

a.   Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 

Lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan kondusif merupakan 

lingkungan kerja yang diharapkan oleh setiap aparat. Dengan lingkungan kerja 

yang kondusif maka akan mendorong aparat desa untuk berekspresi dan 

memberikan ide-ide baru, bisa juga menyediakan fasilitas olah raga ringan 

seperti badminton atau tennis meja yang bisa dilakukan aparat desa saat jam 

istirahat sehingga dapat mengurangi kejenuhan dalam bekerja.  

Misalnya, meja kerja untuk melayani masyarakat maka yang menerima 

pelanggan haruslah bersih, hanya boleh ada dokumen-dokumen yang diperlukan 

saja dan selain itu harus disingkirkan. Jika meja bersih dan rapih, tentunya 

aparat desa yang bersangkutan akan lebih mudah melayani masyarakat. Selain STIE
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itu, masyarakat terkesan puas dengan melihat lingkungan kerja yang rapih dan 

terlihat profesional. Setiap aparat desa dalam sebuah tim kerja diminta 

bertanggung jawab atas area kerja atau jobdesk mereka masing-masing  untuk 

mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak. Akibatnya, secara 

bertahap yang bersangkutan mulai belajar mengambil tanggung jawab 

dilingkungan kerjanya sendiri sehingga tindakan sederhana dalam 

mengidentifikasi kemudian menyingkirkan barang-barang yang tidak 

dibutuhkan menjadi pilihan aktif dan komitmen setiap orang. 

b. Reward dan Punishment 

Membuat banyak peraturan seringkali dianggap langkah yang jitu untuk 

menertibkan atau mendisiplinkan aparat desa. Namun, dengan terlalu 

banyaknya peraturan justru akan membuat aparat desa stress. Akan lebih baik 

dan bijak jika menerapkan sistem reward dan punishment, dengan memberikan 

reward atas hasil positif yang dicapai aparat desa, meskipun bentuknya kecil. 

Sedangkan bagi yang melanggar peraturan dikenakan punishment atau sangsi 

yang telah disepakati bersama. 

Misalnya terlambat hadir 10 menit dikenakan denda pemotongan 

tunjangan sebesar  10%. sebaliknya Reward diberikan kepada aparat yang 

memiliki disiplin tinggi dengan memberikan tambahan tunjangan. Dengan 

demikian maka akan memotivasi aparat desa Anda untuk menunjukkan 

performa yang lebih baik. 

c. Pelatihan secara periodik 

Meningkatkan disiplin aparat desa juga dapat dilakukan melalui pelatihan aparat 

desa yang dilakukan secara periodik. Pelatihan aparat desa ini akan me-refresh STIE
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sekaligus meng-upgrade skill aparat desa sehingga mereka semakin termotivasi 

untuk meningkatkan kedisiplinannya. 

2.  Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Kompetensi Aparat. 

Kompetensi merupakan suatu komponen yang paling utama dalam diri aparat 

desa. Tanpa adanya kompetensi, maka suatu pekerjaan tidak akan dapat dilakukan 

dengan baik. Seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi pun semakin 

berkembang dan sangat beragam. Siapa yang punya kompetensi paling tinggi, 

maka dialah yang menang. Oleh karena itu, organisasi semakin menyadari arti 

kompetensi dalam organisasi. Training-training terus dilakukan, baik in-house 

maupun mengirim karyawan ke training di luar, hal ini berujung pada satu tujuan: 

meningkatkan kompetensi. Disinilah peran penting dari pimpinan, yakni 

melakukan identifikasi terhadap kompetensi-kompetensi yang menjadi kebutuhan 

organisasi juga update terhadap perkembangan terbaru.  

a.  Mengidentifikasi Kebutuhan Aparatur Pemerintah Desa  

Kepala Desa bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh aparatnya. Selain itu, Kepala Desa juga 

harus mempunyai database yang merupakan daftar kompetensi yang dimiliki oleh 

seluruh aparatnya. Sehingga, Kepala Desa dapat berusaha untuk menutup gap yang 

terjadi antara kompetensi yang dibutuhkan dengan aktual.  Berdasarkan database 

yang diperoleh begitu banyak yang pendidikannya lulusan SMP sederajat maka 

diperlukan peningkatan kompetensi dengan mengikutkan pada kursus atau diklat 

komputer dan memberikan laptop setiap aparat untuk sarana belajar maupun 

bekerja. Dalam rangka melakukan identifikasi kompetensi apa saja yang 

dibutuhkan oleh organisasi, Kepala Desa bisa bekerjasama dengan Kepala  Desa di STIE
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wilayah lainnya yang berkaitan. Diskusi dengan Kepala Desa di wilayah lain 

diperlukan, karena biasanya lebih tahu dengan kebutuhannya akan kompetensi 

tertentu.  

b. Mengikuti Perkembangan Teknologi 

Kepala Desa  juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi, terutama 

yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa harus dapat 

mengidentifikasi kompetensi terbaru apa saja yang mungkin sedang berkembang, 

dan dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi.  

Misalnya perkembangan di teknologi informasi seperti benwith wifi untuk 

jaringan yang memadai, kecepatan acces menjadi prioritas utama. Hal ini sangat 

menunjang pelaporan  dan administrasi lainnya dalam bentuk soft copy seakan 

sudah memangkas waktu dan jarak. Selain itu, Kepala Desa juga dapat melakukan 

identifikasi apa saja kunci keberhasilan aparat desa, terutama apa kompetensi 

utama yang membuat unggul.  

c. Menutup Gap yang Terjadi  

Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi mengenai kompetensi apa saja 

yang dibutuhkan organisasi dan dapat meningkatkan daya saing, maka kemudian 

Kepala Desa bertugas untuk menutup gap yang terjadi dalam kompetensi ini, 

antara yang dibutuhkan, dengan aktual. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

melakukan in-house training, ataupun mengirim aparat desa untuk training di luar. 

Intinya berusaha untuk meningkatkan kompetensi aparat desa. 

Dengan mengikutkan traning terutama tentang administrasi keuangan, 

diharapkan aparat akan mampu melayani masyarakat dengan lebih kompeten lagi. 

Kepala Desa yang proaktif dalam meningkatkan kompetensi aparat dalam STIE
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organisasi, maka aparat akan menjadi asset yang sangat berharga bagi organisasi. 

Kompetensi yang lebih baik dalam diri aparat desa akan meningkatkan kinerja 

organisasi, yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan daya saing organisasi. 

3.  Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa 

a. Sistem Penilaian kinerja yang Transparan 

Sistem penilaian kinerja yang tidak transparan akan berdampak kurang baik 

pada kinerja aparat. Sistem penilaian kinerja yang transparan dan akuntabel. 

Kepala Desa harus memberi tahu kinerja aparat akan diukur dari hal-hal apa saja. 

Aparat desa jadi akan menyadari mengapa mendapat kenaikan tunjangan yang 

paling kecil dibandingkan rekannya yang lain. Dengan demikian, tidak ada 

prasangka yang tidak baik dari aparat desa. 

b. Penuhi Hak Aparatur Pemerintah Desa 

Hak-hak aparat desa yang dimaksud meliputi gaji dan kenaikannya tiap 

tahun, Tunjangan Hari Raya, tunjangan kesehatan, komunikasi, dan tunjangan-

tunjangan lain-lain sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku. Jangan sampai 

lalai memberikannya karena lupa. 

c. Jenjang Karier 

Jenjang karier erat kaitannya dengan motivasi kerja. Sebagai contoh, aparat 

desa yang sudah lama bekerja di Pemerintah Desa sudah selayaknya menempati 

jenjang karier yang sesuai dengan masa kerja dan kompetensinya, bila jenjang 

karier tidak meningkat akibatnya, aparat jadi kinerja akan menurun. Jenjang karier 

yang jelas tetap jadi prioritas para aparat pemerintah desa. 
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d. Training dan Pelatihan 

Ada kalanya skill aparat perlu ditambah seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Maka mengadakan training dan pelatihan perlu 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Misalnya, Adminsitrasi 

keuangan diikutkan dalam pelatihan, atau seminar pemrograman. Training dan 

pelatihan ini diharapkan dapat menyegarkan dan menambah cakrawala berpikir 

para aparat. 

e. Menjalin keakraban 

Ikatan keakraban di antara rekan-rekan sekantor dapat meningkatkan kinerja. 

Iklim dan suasana kerja sudah cocok dan membuat aparat desa semangat bekerja.   

Beberapa cara yang patut dicoba misalnya adakan acara outbound, hiking, dan 

jalan-jalan yang tidak terlalu mahal. Makan siang bersama di rumah kepala desa 

juga salah satu cara yang tak terlalu mahal. 
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BAB  V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A.  S impulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang disiplin, kompetensi dan 

kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Disiplin Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, 

sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki disiplin tinggi 48 aparat atau 60%, 

sedang 28 aparat atau 35% dan sangat tinggi 4 orang atau 5%. Rata-rata disiplin 

aparat  3,70 kategori sedang. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan disiplin yaitu 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberikan reward and punishment 

dan melakukan pelatihan secara periodik.  

2. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung, sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki kompetensi tinggi 52 

orang atau  65%,  sedang 21 orang atau 26,3% dan sangat tinggi 7 orang atau 8,7%. 

Rata-rata kompetensi 3,83  kategori sedang. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi yaitu mengidentifikasi kebutuhan aparat desa, mengikuti 

perkembangan teknologi dan menutup gap yang terjadi.  

3. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, 

sebagian besar aparat berkeyakinan memiliki kinerja tinggi 56 aparat atau 70%, 

sedang 20 orang atau 25% dan sangat tinggi 4 orang atau 5%. Rata-rata kinerja 

Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 3,80 

kategori sedang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu sistem STIE
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penilaian kinerja yang transparan, memenuhi hak aparat desa, menentukan jenjang 

karier, mengadakan pelatihan dan menjalin keakraban. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, menunjukkan disiplin  Aparatur Pemerintah 

Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung kategori sedang, kompetensi 

aparat sedang dan kinerja aparat kategori sedang, untuk itu direkomendasikan sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung disarankan untuk lebih meningkatkan disiplin aparat dengan cara 

menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar 

peraturan. 

2. Pimpinan  Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung disarankan dapat meningkatkan kompetensi aparat yang selama 

ini masih kategori sedang dengan cara mengikutsertakan aparat dalam 

pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya sehingga kompetensinya meningkat. 

3. Pimpinan  Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung disarankan pula meningkatkan kinerja aparat dengan melakukan 

penilaian yang transaparan karena dengan penilaian yang transparan dapat 

memotivasi aparat untuk lebih giat bekerja. 
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