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“Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan” 

 (Asy-Syrah: 5) 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya” 

(Al-Baqarah: 286) 

 

“Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, hanya 
suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan” 

(Penulis) 
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Anak-anakku 

Terima Kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tidak pernah putus, 
perhatian yang sangat luar biasa, semangat yang tak henti diberikan, dan 
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PENGARUH KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA 

DINAS PERDAGANGAN BANTUL 
 

Oleh: 
 

Henry Hartanti, SP 
NIM. 1621.03311 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh kompetensi 
terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, (2) 
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan 
Kabupaten Bantul, dan (3) pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 
pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan 
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang berjumlah 116 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif 
kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 
dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 0,279 dan nilai signifikansi 0,007<0,05; 
(2) terdapat pengaruh positif disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 
Perdagangan Kabupaten Bantul, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,268 dan 
nilai signifikansi 0,004<0,05; dan (3) terdapat pengaruh positif pendidikan dan 
pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 
dibuktikan dengan koefisien regresi 0,333 dan nilai signifikansi 0,000<0,05. 
 
Kata kunci: Kompetensi, Disiplin Kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja 

Pegawai 
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THE INFLUENCE OF COMPETENCE, WORK DISCIPLINE, EDUCATION 
AND TRAINING ON EMPLOYEES PERFORMANCE IN 

BANTUL REGENCY TRADE OFFICE 
 

By: 
 

Henry Hartanti, SP 
NIM. 1621.03311 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to analyze: (1) the influence of competence on employee 

performance at the Bantul Regency Trade Office, (2) the influence of work 
discipline on the performance of employees at the Bantul Regency Trade Office, 
and (3) the influence of education and training on employee performance at the 
District Trade Office Bantul. 

This research is causal associative research using a quantitative 
approach. The population in this study were all employees of the Bantul Regency 
Trade Office, amounting to 116 people. Data collection techniques using 
interviews and questionnaires that have been tested for validity and reliability. 
The data analysis technique used is multiple regression. 

The results showed that: (1) there was a positive influence of competence 
on the performance of employees at the Bantul Regency Trade Office, as 
evidenced by the regression coefficient of 0.279 and a significance value of 0.007 
<0.05; (2) there is a positive influence on work discipline on the performance of 
employees at the Bantul Regency Trade Office, as evidenced by a regression 
coefficient of 0.268 and a significance value of 0.004 <0.05; and (3) there is a 
positive influence of education and training on the performance of employees at 
the Bantul Regency Trade Office, as evidenced by the regression coefficient of 
0.333 and a significance value of 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Competence, Work Discipline, Education and Training, Employee 

Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan 

nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS (pegawai kontrak). 

Oleh karena itu, khususnya pada PNS dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani dan taat 

hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, 

diperlukan ASN PNS yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, 

adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan 

pembangunan kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan 

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan pegawai 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar 

memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung 

jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai 

tuntutan perkembangan masyarakat. 

Sudarmanto (2009:3), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam 

mencapai tujuan, baik pada organisasi publik maupun private. Dalam 

perspektif manajemen strategis, sumber daya manusia merupakan human 

capital dan intellectual capital yang akan menentukan efektivitas dari faktor-
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faktor yang lain, seperti: modal, peralatan, dan struktur. Human capital 

merupakan fungsi dari keahlian (skill), pengalaman (experience), dan 

pengetahuan (knowledge). 

Menurut Sudarmanto (2009:30), banyak faktor yang menyebabkan 

sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong 

keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap 

kinerja individu dalam berbagai literatur  misalnya: motivasi kerja, kepuasaan 

kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi 

menajemen, arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, 

dan masih banyak lagi dari hasil penelitian sebelumnya-yang 

mengindentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Menurut Mangkunegara (2006: 9), kinerja pegawai adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Peningkatan kinerja merupakan hal terpenting yang diinginkan 

baik oleh pegawai maupun organisasi. Organisasi menginginkan kinerja 

pegawai yang optimal untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan 

keuntungan organisasi. Menurut Bangun (2012:230),  pegawai berkepentingan 

untuk pengembangan diri dan promosi pekerjaan, untuk memenuhi kedua 

keinginan tersebut, maka dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baik. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

Susunan organisasi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari: 

Sekretariat, Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang Sarana Prasarana 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



3 
 

dan Distribusi Perdagangan, Bidang Pengembangan Pasar, Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Metrologi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.  Kinerja pegawai 

yang terdapat dalam Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan hasil 

dari setiap kinerja pegawai yang berada di dalamnya yang telah diberikan 

tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kinerja pegawai Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul secara keseluruhan akan tercermin dari hasil 

pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam 

melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian Setiawan dan Kartika (2014:1477) diketahui bahwa 

karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi ditandai dengan beberapa hal, 

antara lain: karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat, 

karyawan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan, karyawan 

sanggup bekerja dalam waktu yang sudah ditentukan, karyawan dapat 

bekerjasama dengan karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau suatu 

tugas yang ditentukan oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya, kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul masih rendah. Hasil 

observasi terhadap 116 pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, dapat 

diketahui bahwa indikator rendahnya kinerja karyawan ditunjukkan pada tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 1.1. Hasil Observasi Mengenai Indikator Rendahnya Kinerja Pegawai 
No Urain Pertanyaan F Persentase 
1 Pegawai tidak menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan tepat waktu 28 24,1% 

2 Pegawai bekerja tidak sesuai dengan jam kerja yang 
ditetapkan 30 25,9% 

3 Pegawai setelah melakukan absen, kemudian 
meninggalkan pekerjaan, dan kembali lagi pada saat 
jam pulang kerja. 

17 14,7% 

4 Pegawai tidak menjalin kerja sama dengan rekan 
kerja 21 18,1% 

5 Pegawai tidak senang membantu rekan kerja yang 
kesulitan dalam bekerja 20 17,2% 

Total 116 100,0% 
(Sumber: Data Primer dariHasil observasi pada Januari Tahun 2018) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 28 orang (24,1%) penyebab 

rendahnya kinerja pegawai karena pegawai tidak menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu, sebanyak 30 orang (25,9%) penyebab 

rendahnya kinerja pegawai karena pegawai dalam bekerja tidak sesuai dengan 

jam kerja yang ditetapkan, sebanyak 17 orang (14,7%) penyebab rendahnya 

kinerja pegawai karena pegawai setelah melakukan absen, kemudian 

meninggalkan pekerjaan, dan kembali lagi pada saat jam pulang kerja, 

sebanyak 21 orang (18,1%) penyebab rendahnya kinerja pegawai karena 

pegawai tidak menjalin kerja sama dengan rekan kerja, dan sebanyak 20 orang 

(17,2%) penyebab rendahnya kinerja pegawai karena pegawai tidak senang 

membantu rekan kerja yang kesulitan dalam bekerja. 

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, bahwa 

sebagian pegawai tidak dapat/tidak mau dibebani target. Meskipun demikian 

Kepala Dinas mengharapkan agar para pegawai bekerja sebaik-baiknya. 

Kinerja pegawai yang maksimal dapat memberikan pelayanan terbaik pada 

masyarakat. Meski harus diakui memang tidak mudah, mengingat banyak 
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pekerjaan, kadang kala permasalahan yang kecil dapat menjadi penyebab tidak 

dapat maksimalnya kinerja pegawai (Hasil Wawancara, 5 Januari 2018). 

Berhasilnya pencapaian kinerja tidak terlepas dari kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Salah 

satu upaya instansi dalam mempertahankan kinerja pegawai adalah dengan 

cara memperhatikan kompetensi pegawai. Menurut Liestyodono dan 

Purwaningdyah (2008), kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Menurut Simanjuntak (2005:113) 

kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin 

sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan 

semakin cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak 

macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin 

kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kerjanya. Sudarmanto 

(2009:32) mengatakan,  kompetensi sebagai atribut kualitas SDM berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja individu. 

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan pegawai di tempat kerja 

pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 

mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara 

efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan 

menghasilkan kinerja yang baik (Wibowo, 2009).  Kompetensi pegawai dapat 
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tercapai dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan 

dengan adanya sertifikasi sebagai bukti telah lolos uji kompetensi.  

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan 

kompetensi yang tidak saling mendukung antara pendidikan yang dimiliki, 

pengalaman kerja, dan pelatihan. Contoh jabatan sebagai Pengelola keuangan 

dengan kompetensi yang dipersyaratkan pendidikan D3 Manajemen/ 

Akuntansi, tetapi dijabat oleh seseorang dari jurusan berbeda. Juga ada 

beberapa pejabat struktural yang menduduki posisi yang tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh.  

Menurut Romberg (2007) dalam Gatot (2014), seorang pegawai 

memiliki kompetensi yang tinggi apabila pegawai tersebut memiliki 

pengalaman kerja, latar belakang pendidikan yang mendukung profesi, 

memiliki keahlian/pengetahuan, dan memiliki keterampilan. Namun 

berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul diketahui bahwa kompetensi pegawai masih rendah yang 

disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Hasil Observasi Mengenai Indikator Rendahnya Kompetensi 
Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

No Indikator Rendahnya Kompetensi Pegawai Frekuensi Persentase 
1 Pegawai tidak memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan untuk menunjang pekerjaannya 23 19,8% 

2 Pegawai belum paham dengan pekerjaan yang 
dijalani saat ini. 25 21,6% 

3 Pegawai jarang memunculkan ide baru untuk 
kemajuan organisasi 40 34,5% 

4 Pegawai belum pernah mengikuti pelatihan 
ketrampilan yang diadakan organisasi 28 24,1% 

Total 116 100% 
(Sumber: Hasil Observasi Bulan Januari Tahun 2018) 
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Tabel 1.2. dari hasil observasi tersebut menunjukkan sebanyak 23 

orang (19,8%) pegawai tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 

untuk menunjang pekerjaannya, sebanyak 25 orang (21,6%) pegawai belum 

paham dengan pekerjaan yang dijalani saat ini, sebanyak 40 orang (34,5%) 

pegawai jarang memunculkan ide baru untuk kemajuan organisasi. Sementara 

itu, sebanyak 28 orang (24,1%) pegawai belum pernah mengikuti pelatihan 

ketrampilan yang diadakan organisasi. 

Faktor kedua yang memengaruhi kinerja pegawai adalah disiplin kerja. 

Kedisiplinan kerja dapat berdampak pada kehidupan pribadi pegawai yang 

berpengaruh terhadap perusahaan. Organisasi perlu mengawasi setiap tindakan 

dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai saat bekerja. Jika ada tindakan 

penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan maupun sesuatu yang dianulir 

dari fakta yang ada sebaiknya perusahaan menetapkan hukuman bagi 

pegawainya. Atasan pun sebaiknya mengetahui dan melaksanakan aturan yang 

ada diperusahaan (Belizzi dan Hasty, 2000). 

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul, diketahui bahwa secara keseluruhan disiplin kerja pegawai belum 

optimal. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui kondisi sebagian 

pegawai tidak menaati peraturan yang ditetapkan instansi. Hal itu terlihat 

dengan masih adanya pegawai yang tidak menaati peraturan instansi seperti 

berpakaian tidak rapih dan tidak memakai alas kaki yang sesuai dengan 

ketetapan instansi, pegawai tidak mengikuti apel pagi dan upacara, pegawai 

tidak memakai kelengkapan identitas pegawai (name tag dan id card), 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



8 
 

karyawan terlambat datang kerja, dan ketidakdisiplinan pegawai dalam 

memberikan pelaporan pada saat melaksanakan tugas.  

Menurut Masyjui (2005) dalam Sudarmanto (2009), seorang karyawan 

yang memiliki disiplin kerja yang tinggi dapat dilihat dari ketepatan waktu, 

menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab tinggi, dan 

ketaatan terhadap aturan kantor. Namun, menurut keterangan dari Kepala 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diketahui bahwa selama ini rendahnya 

disiplin pegawai diindikasikan oleh beberapa hal yang tersaji pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Hasil Observasi Mengenai Indikator Rendahnya Disiplin Kerja 
Pegawai 

No Indikator Rendahnya Disiplin 
Kerja Pegawai Frekuensi Persentase 

1 Ketidaktepatan pegawai dalam menyelesaikan 
tugas 28 24,1% 

2 Pegawai tidak menggunakan peralatan kantor 
dengan baik 29 25,0% 

3 Tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang 
dijalankan masih rendah 32 27,6% 

4 Pegawai tidak menaati peraturan kantor 27 23,3% 
Total 116 100,0% 

(Sumber: Hasil observasi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada 
bulan  Januari 2018) 

Tabel 1.3 di atas menunjukkan hasil observasi tersebut sebanyak 28 

orang (24,1%) rendahnya disiplin kerja karena ketidaktepatan pegawai dalam 

menyelesaikan tugas, sebanyak 29 orang (25,0%) rendahnya disiplin kerja 

karena pegawai tidak menggunakan peralatan kantor dengan baik, sebanyak 32 

orang (27,6%) rendahnya disiplin kerja karena tanggung jawab pegawai 

terhadap tugas yang dijalankan masih rendah, dan sebanyak 27 orang (23,3%) 

rendahnya disiplin kerja karena tidak menaati peraturan kantor. 
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Sementara itu, berdasarkan pengamatan di lapangan dalam penerapan 

disiplin, masih ditemukannya pegawai yang kurang menggunakan waktu 

secara baik. Hal ini dilihat dari masih adanya pegawai hadir tepat waktu pukul 

07.30 WIB, namun setelah itu mereka tidak bekerja hanya duduk-duduk di 

dalam ruangan dan kantin. Sementara itu, pada saat makan siang dan istirahat 

pukul 12.00-13.00 WIB ditemukannya pegawai yang kembali ke kantor pukul 

13.30 WIB, dan ada pula pegawai yang kembali lagi ke kantor mendekati jam 

pulang hanya untuk melakukan absen saja. 

Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pegawai dari bulan Juli 2017 

sampai dengan Desember 2017 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantuldapat 

dilihat pada Tabel 1.4: 

Tabel 1.4. Tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Dinas Perdagangan 
Kabupaten Bantul Tahun 2017 

Bulan 
Total 

Karyawan 
Status Kedatangan 

Izin Sakit Datang Terlambat 
Juni  116 1 - 3 
Juli  116 - - 3 
Agustus  116 1 1 - 
September  116 - - 6 
Oktober  116 7 6 4 
Nopember  116 10 - 10 
Desember  116 3 1 - 

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 

Pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa selama bulan Juni-Desember 

2017 terdapat pegawai tidak hadir tanpa keterangan dan paling banyak terjadi 

pada bulan November 2017. Hal ini menunjukkan ketidakhadiran pegawai 

dapat menggangu pekerjaan, yang mengakibatkan banyak kegiatan menjadi 

terhambat dan berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan. Hal 
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ini sesuai dengan pendapat dari Hasibuan (2006:193),  “Semakin baik disiplin 

kerja seseorang, maka semakin tinggi hasil kinerja yang akan dicapai. 

Faktor ketiga yang memengaruhi kinerja pegawai adalah pendidikan 

dan pelatihan bagi karyawan. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam 

meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Dalam suatu 

organisasi perlu melibatkan sumber daya manusianya (pegawainya) pada 

aktifitas pelatihan. Pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain dari pada 

memodifikasi perilaku pegawai dalam bekerja. Pelatihan adalah jantung dari 

upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja (Mondy, 2008). 

Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti 

pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat 

perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh 

pada pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul khususnya ASN PNS 

penguasaan komputer masih menjadi masalah karena hanya terdapat 29 orang 

(25%) pegawai yang mampu menguasai komputer dalam kategori mahir, 

sebanyak 75 orang (65%) pegawai yang menguasai komputer dalam kategori 

menengah, dan sebanyak 12 orang (10%) pegawai yang sama sekali tidak 

menguasai dan tidak mampu menjalankan komputer. Pada dasarnya 

pendidikan dan pelatihan merupakan proses yang berlanjut dan bukan proses 

sesaat saja terutama disaat perkembangan teknologi dan pengetahuan 

berkembang pesat seperti saat ini.  Peran pendidikan dan pelatihan sangat 

besar peranannya untuk membekali pegawai agar lebih kreatif dalam 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pegawai yang secara 
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rutin memperoleh pendidikan dan pelatihan, mempunyai kecenderungan untuk 

menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan karyawan yang tidak 

berpendidikan.  

Pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.5. Pelatihan yang Pernah Diikuti Pegawai Dinas Perdagangan 
Kabupaten Bantul 

No Jenis Pelatihan 
Jumlah 
(orang)  

1 Pelatihan aplikasi kantor menggunakan program 
komputer  13 

2 Pelatihan peningkatan sumber daya manusia  10 
3 Pelatihan peraturan perundang-undangan  6 
4 Pelatihan administrasi perkantoran  7 
5 Pelatihan komunikasi dan humas  9 

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 

Pada Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa pegawai telah 

diikutsertakan dalam pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja pada 

bidang pekerjaan masing-masing. Berdasarkan pengamatan di lapangan 

pelatihan yang telah diikuti belum terlihat hasilnya karena masih banyak 

terkendala dalam menerapkan hasil dari pelatihan pada bidang pekerjaan 

masing-masing. Hal ini terlihat dari pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, masih banyak waktu 

yang tersita hanya untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan yang seharusnya 

tidak perlu terjadi. 

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul tentang adanya beberapa pegawai yang memiliki kinerja rendah, 

kompetensi yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, disiplin kerja yang 
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rendah, dan adanya karyawan yang belum mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, maka alasan tersebut yang mendasari penelitian ini mengambil 

judul: “Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja, Pendidikan dan Pelatihan 

terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Kinerja Pegawai pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul yang belum baik di pengaruhi oleh beberapa factor antara 

lain Kompetensi, Disiplin Kerja, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai”. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul? 

3. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. 

2. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. 

3. Menganalisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Akademisi 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 

sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan 

sumber daya manusia yang diperoleh dari perkuliahan, khususnya 

mengenai kinerja pegawai. 

2. Manfaat Bagi Instansi Terkait 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul dalam meningkatkan kinerja pegawai yang semakin baik. 

b. Sebagai tambahan dan memperluas pengetahuan bagi peneliti dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai 

kompentensi dan disiplin yang berkaitan dengan kinerja.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Pegawai 

a. Pengertian Kinerja Pegawai 

Menurut Wirawan (2009:5), kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

atau suatu profesi dalam waktu tertentu.  As’ad (2001:63), kinerja 

adalah suatu kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan.  Hasibuan (2006:34), kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu.  Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153), 

kinerja adalah hasil proses pekerjaan tertentu secara terencana pada 

waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. 

Syamsi (2001:73) berpendapat, kinerja dapat didefinisikan 

sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment. 

Bangun (2012:99), kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai 

seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan, persyaratan 

biasa disebut dengan standar kerja, yaitu tingkat yang diharapkan suatu 

pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan diperbandingan atas 

tujuan atau target yang ingin dicapai. 
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Dari beberapa pengertian di atas, yang digunakan landasan 

dalam penelitian ini adalah pendapat Mangkunegara yang 

mengemukakan kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi kinerja hasil kerja 

karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh karyawan 

dalam periode tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

b. Indikator Kinerja Pegawai 

Menurut Setiawan dan Kartika (2014:1477), kinerja dapat 

diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 

1) Ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelolaan waktu dalam 

bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

2) Kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan karyawan dalam 

mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan ketepatan 

waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran. 

3) Jumlah kehadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama 

periode tertentu. 

4) Kerjasama antar karyawan merupakan kemampuan karyawan untuk 

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang 

sebesar-besarnya. 
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2. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Sudarmanto (2009:47) mendefinisikan kompetensi sebagai 

pengetahuan keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu 

yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan. Kompetensi 

menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang 

dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

memegang suatu jabatan. 

Badan Kepegawaian Negara (2003), definisi kompetensi sebagai 

kemampuan dan karakteristik yang dimilki seseorang PNS yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat 

melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, efisien. 

Secara terminologi kompetensi merupakan atribut untuk 

melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas atau unggul. Atribut 

mengacu pada karakteristik tertentu untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan secara efektif. Oleh karena atribut terdiri atas persyaratan 

pengetahuan, ketrampilan dan keahlian atau karakteristik tertentu.  Ada 

yang menginteprestasikan kompetensi sepadan dengan kemampuan dan 

kecakapan. Adalagi yang menginteprestasikan sepadan dengan 

ketrampilan, pengetahuan dan berpendidikan tinggi. 
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b. Indikator Kompetensi 

Dalam penelitian ini, variabel kompetensi yang akan digunakan 

untuk mengukur kompetensi dari Romber (2007) dalam Gatot (2014) 

yaitu pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, pengetahuan, 

keterampilan. 

1) Pengalaman kerja suatu dasar/acuan seorang karyawan dapat 

menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil risiko, 

mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta 

mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk 

tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu 

yang kompeten dalam bidangnya (Sutrisno, 2009:158). 

2) Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan 

teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan 

yang menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan. Upaya ini 

dilakukan untuk memperbaiki kontribusi produktif para karyawan 

dan mengembangkan sumber daya manusia menghadapai segala 

kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan (Sutrisno, 

2009:62). 

3) Pengetahuan (knowledge) adalah pengetahuan atau informasi 

seseorang dalam bidang spesifik tertentu (Sudarmanto, 2009:53) 

4) Ketrampilan (skills) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas 

fisik tertentu atau tugas mental tertentu Sudarmanto, (2009:53). 
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3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Simamora (2004:234), disiplin adalah prosedur yang 

mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan 

atau prosedur.  Hasibuan (2006:444), disiplin kerja adalah kesadaran 

dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Rivai (2011:825), berpendapat bahwa disiplin kerja adalah 

suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. 

Singodimedjo dalam Sutrisno (2009:86), disiplin adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati 

norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

b. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Sudarmanto (2009), indikator dari disipilin kerja 

yaitu: 

1) Ketepatan waktu: para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib 

dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik. 

2) Menggunakan peralatan kantor dengan baik: sikap hati-hati dalam 

menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukan bahwa 
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seseorang memiliki disiplin kerja baik, sehingga peralatan kantor 

dapat terhindar dari kerusakan. 

3) Tanggung jawab tinggi : pegawai yang senantiasa menyelesaikan 

tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan 

tanggung jawab atas hasil kerja, dapat  pula dikatakan memiliki 

disiplin kerja yang baik. 

4) Ketaatan terhadap aturan kantor : pegawai memakai seragam 

kantor, menggunakan kartu tanda pengenal/identitas, membuat ijin 

bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan disiplin yang 

tinggi. 

4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

a. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 

Menurut Hasibuan (2006: 67), pelatihan (training) dimaksudkan 

untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin.  Pelatihan menyiapkan para 

karyawan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral 

karyawan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan teknis 

pelaksanaan pekerjaan karyawan.  
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Menurut Hasibuan (2006), pendidikan dan pelatihan sama 

dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan 

ketrampilan kerja baik teknis maupun manajerial.  Pendidikan 

berorientasi pada teori dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan 

biasanya menjawab why.  Latihan berorientasi pada praktek dilakukan 

di lapangan berlangsung singkat dan biasanya menjawab how. 

Menurut Sudarmanto (2009:228), pelatihan merupakan usaha 

yang direncanakan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran 

kompetensi karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan.Kompetensi 

tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 

dipandang penting atau berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan. Tujuan utama pelatihan adalah agar pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku tadi dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-

hari dalam lingkungan kerja. Pendidikan formal merupakan suatu 

kegiatan pengembangan dengan materi lebih terstruktur. Materi 

biasanya di desain oleh konsultan, akademisi atau program akademik 

tertentu. Pendidikan juga merupakan kegiatan belajar untuk 

mempersiapkan individu guna menghadapi tugas yang berbeda, tetapi 

dapat diidentifikasi. 

b. Indikator Pendidikan dan Pelatihan 

Raihan (2006) menjelaskan indikator keberhasilan pendidikan 

dan pelatihan yang terdiri dari: 
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1) Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan 

kegiatan 

2) Keahlian Teknis adalah praktik terhadap hasil pemahaman dan 

ketrampilan teknis pekerjaan atau keilmuan. 

3) Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau 

disadari oleh sesreorang. 

4) Metode pelatihan adalah cara atau bagaimana proses pelatihan 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

5) Materi pelatihan adalah rumusan pemikiran yang membicarakan 

dan menerangkan tentang suatu tema atau pokok bahasan dalam 

pelatihan. 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Harlie (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Disiplin Kerja, 

Motivasi, dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan 

Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan baik secara parsial maupun simultan disiplin kerja, 

motivasi, dan pengembangan karier terhadap kinerja pegawai negeri sipil 

pada pemerintah kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. 

2. Octarina (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Etos Kerja dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sarolangun”. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel etos kerja 

dan disiplin secara parsial dan simultan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sarolangun.  

3. Gatot (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi, 

Disiplin Kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Pola Karir terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh kompetensi, disiplin kerja, 

pendidikan dan latihan, perjenjangan karir secara simultan bersama-sama 

terhadap kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul,               

(2) terdapat pengaruh kompetensi, disiplin kerja, pendidikan dan latihan, 

perjenjangan karir secara parsial terhadap kinerja Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, dan (3) berdasarkan hasil uji t ada 

perbedaan kinerja dilihat dari karakteristik Biografis Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan jenis kelamin.  

 

C. Kerangka Berpikir dan Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai 

Kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. 

Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin 

terampil dan semakin cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman 

kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kerjanya. 

Dalam Sudarmanto (2009:32), kompetensi sebagai atribut kualitas SDM 
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Hal ini diperkuat dengan 

hasil penelitian dari Gatot (2014) kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini 

berbunyi: 

H1 : Terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

disiplin kerja. Kedisiplinan kerja dapat berdampak pada kehidupan 

pribadi karyawan yang berpengaruh terhadap perusahaan. Untuk itu 

perusahaan perlu mengawasi setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan 

oleh karyawan saat bekerja. Jika ada tindakan penyelewengan yang tidak 

sesuai dengan aturan maupun sesuatu yang dianulir dari fakta yang ada 

sebaiknya perusahaan menetapkan hukuman bagi karyawannya. Atasan 

pun sebaiknya mengetahui dan melaksanakan aturan yang ada 

diperusahaan (Belizzi dan Hasty, 2000). 

Disiplin kerja karyawan dapat terwujud apabila karyawan bersikap 

sadar atau memiliki kerelaan dalam melaksanakan tugas dan peraturan 

perusahaaan, mematuhi norma-norma yang berlaku tentang peraturan apa 

yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para karyawan 

selama dalam perusahaan dan sebagai acuan dalam bersikap, dan 

bertanggungjawab kemampuan dalam menjalankan tugas dan peraturan 

dalam perusahaan (Hasibuan, 2006). Seseorang akan melaksanakan 
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tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab bila karyawan 

tersebut memiliki disiplin kerja yang tinggi, sehingga akan membantu 

peningkatan kinerja karyawan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 

dari Harlie (2010) disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian hipotesis kedua dalam 

penelitian ini berbunyi: 

H2 : Terdapat pengaruh positif disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

3. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.  Pelatihan merupakan salah satu 

usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia 

kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu 

mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat 

berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. 

Pegawai yang secara rutin memperoleh pendidikan dan pelatihan, 

mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan output yang lebih baik 

dibandingkan karyawan yang tidak berpendidikan, sehingga kinerjanya 

dapat meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Gatot 

(2014) pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

berbunyi: 
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H3 :  Terdapat pengaruh positif pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Hipotesis Penelitian 
Sumber: Replikasi dari penelitian Gatot (2014)  

Keterangan 
  : garis regresi (pengaruh parsial) X terhadap Y 

 
Berdasarkan gambar di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

H2: Terdapat pengaruh positif disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

H3:  Terdapat pengaruh positif pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

 

 

 
Kinerja Pegawai 

Kompetensi 

Disiplin Kerja 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausalitas 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausalitas 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan mempengaruhi 

dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu pengaruh 

kompetensi, disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang akan digunakan 

untuk menganalisis pengaruh antar variabel dinyatakan dengan angka.  

 

B. Definisi Operasional 

Macam-macam variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Variabel Dependen  

Menurut Rivai (2011:309), kinerja adalah merupakan perilaku 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Kinerja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang 

diadopsi dari Setiawan dan Kartika (2014:147) yaitu: ketepatan 

penyelesaian tugas, kesesuaian jam kerja, tingkat kehadiran, dan 

kerjasama antar karyawan. 
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2. Variabel Independen 

a. Kompetensi (X1) 

Menurut Liestyodono dan Purwaningdyah (2008), kompetensi 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Menurut Romberg (2007) 

dalam Gatot (2014), indikator untuk mengukur kompetensi adalah 

pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, memiliki 

keahlian/pengetahuan, dan keterampilan. 

b. Disiplin Kerja (X2) 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan seseorang dalam 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku (Hasibuan, 2006: 444). Sudarmanto (2011) mengukur 

disiplin kerja menggunakan indikator yang meliputi  ketepatan 

waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab 

tinggi, dan ketaatan terhadap aturan kantor. 

c. Pendidikan dan Pelatihan (X3) 

Menurut Dessler (2009), pendidikan dan pelatihan adalah 

proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, 

ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka. Raihan (2006) menjelaskan indikator 

keberhasilan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari: prestasi, 
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keahlian teknis, pengetahuan, metode pelatihan, dan materi 

pelatihan. 

 

C. Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karateristik serupa yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

penelitian (Ferdinan, 2006).  Populasi dari penelitian ini adalah adalah 

seluruh karyawan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang berjumlah 116 

orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal 

yang diketahuinya. Menurut Ferdinand (2006), kuesioner menghasilkan 

data primer, dimana data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian langsung di lapangan pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Daftar pertanyaan dalam kuesioner ini harus sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti dan memperoleh data berkaitan dengan 

kompetensi, disiplin kerja, pendidikan dan latihan, serta kinerja pegawai. 
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Menurut Sugiyono (2013:45), skala yang digunakan dalam kuesioner 

adalah skala likert 1-4 dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. SS : Sangat setuju   skor 4 

b. S : Setuju    skor 3 

c. TS : Tidak setuju   skor 2 

d. STS : Sangat tidak setuju  skor 1 

2. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telephone. Sugiyono (2013: 138) mengemukakan bahwa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode 

interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut. 

a) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya. 
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c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti. 

 

E. Uji Coba Instrumen 

Agar data yang diperoleh dengan kuesioner dapat valid dan reliabel 

maka perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas kuesioner terhadap butir-

butir pernyataan sehingga dapat diketahui layak tidaknya untuk pengumpulan 

data. Uji coba instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik one shoot 

(sekali tembak) dengan menguji item-item pernyataan kepada responden. 

Kuesioner ini diujicobakan pada 30 orang responden yang termasuk pada 

populasi penelitian.adapun uji coba instrument meliputi: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011:52). Validitas dalam penelitian menyatakan 

derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya 

yang diukur.  Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Karl Pearson. 

Menurut Sugiyono (2013: 179), kriteria yang digunakan untuk 

mengetahui bahwa suatu pernyataan itu dinyatakan valid atau tidak valid 

yaitu jika ≥0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan 
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sebaliknya apabila <0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak 

valid. Uji coba validitas ini menggunakan SPSS versi 22.0. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2011: 47). Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi 

tidak terdapat perubahan psikologis terhadap responden. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach. Dengan 

metode Alpha Cronbach, koefisien yang diukur akan beragam antara 0 

hingga 1. Nilai koefisien yang kurang dari 0,6 menunjukkan bahwa 

kehandalan konsistensi internal tidak reliabel (Arikunto, 2010: 193). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dan menggunakan alat bantu berupa software 

komputer program SPSS. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis sebuah 

data dengan analisis statistik, SPSS yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah SPSS versi 22. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2011: 19), analisis deskriptif,  adalah analisis 

yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum. Cara 

pengkategorian data berdasarkan rumus dari Azwar (2009:108) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tinggi : X ≥ M + SD 

b. Sedang : M – SD ≤ X < M + SD 

c. Rendah  : X< M – SD 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis perlu dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu agar penelitian tidak bias dan untuk menguji kesalahan 

model regresi yang digunakan dalam penelitian. Menurut Ghozali 

(2011:103), model regresi yang digunakan akan menunjukkan hubungan 

yang signifikan dan representatif (BLUE = Best Linier Unbiased Estimator) 

apabila memenuhi asumsi dasar klasik regresi yaitu apabila tidak terjadi 

gejala:  

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data. Dalam penelitian ini, menggunakan Uji Kolmogrov-

smirnov dengan pedoman sebagai berikut: 
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(a) Ho diterima jika nilai p-value pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) > 

level of significant (α =0,05), sebaliknya Ha ditolak (Nugroho, 

2005). 

(b) Ho ditolak jika nilai p-value pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) < 

level of significant (α =0,05), sebaliknya Ha diterima (Ghozali, 

2011). 

b. Uji Linieritas 

Uji liniearitas bertujuan untuk menguji apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau belum (Ghozali, 2011:166). Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikasi lebih dari 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Salah satu alat untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi 

adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel dependen 
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lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance≤0,10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10. 

d. Heteroskedastisitas 

Ghozali (2011) berpendapat bahwa salah satu asumsi dalam 

regresi berganda adalah uji heteroskedastisitas. Asumsi 

heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians dari 

residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika terdapat perbedaan varians maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Dengan uji Glejser, nilai absolut residual diregresikan pada 

tiap-tiap variabel independen (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas 

dengan Glejser dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22. 

Dengan menggunakan SPSS versi 22 untuk menafsirkan hasil analisis 

yang perlu dilihat adalah angka koefisien korelasi antara variabel bebas 

dengan absolute residu dan signifikansinya. Jika nilai signifikansi 

tersebut lebih besar atau sama dengan 0,05; maka asumsi 

homosedastisitas terpenuhi, tetapi jika nilai signifikansi tersebut kurang 

dari 0,05 maka asumsi homosedastisitas tidak terpenuhi. 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



35 
 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik 

analisis regresi dua prediktor atau analisis berganda. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi, disiplin kerja, 

pendidikan dan latihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul. Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk 

masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara 

memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Adapun 

persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 
Y  = kinerja pegawai 
a  = konstanta 
b1 = koefisien regresi dari kompetensi 
b2 = koefisien regresi dari disiplin kerja 
b3 = koefisien regresi dari pendidikan dan pelatihan 
X1 = kompetensi 
X2 = disiplin kerja 
X3 = pendidikan dan pelatihan 
e  = error 

a. Uji Hipotesis 

Pengujian hiputesis dengan menggunakan regresi berganda yang 

dilakukan dengan program SPSS: 

1) Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji t pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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Dengan menggunakan nilai probabilitas signifikansi: 

(a) Jika tingkat signifikansi lebih besar 0,05 maka disimpulkan 

bahwa Ho diterima, sebaliknya Ha ditolak. 

(b) Jika tingkat signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ho: b = 0, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial kompetensi, 

disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

Ha:b ≠ 0, terdapat pengaruh secara parsial kompetensi, disiplin kerja, 

pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2011) dalam penelitian ini uji F digunakan 

untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Dengan menggunakan nilai probabilitas signifikansi: 

(a) Jika tingkat signifikansi lebih besar 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima, sebaliknya Ha ditolak. 
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(b) Jika tingkat signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima. 

Rumusan hipotesis uji F adalah sebagai berikut: 

(a) Ho: tidak terdapat pengaruh secara simultan kompetensi, 

disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

(b) Ha: terdapat pengaruh secara simultan kompetensi, disiplin 

kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

b. Koefisien Determinan (R2) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan adjusted R² untuk 

mengukur besarnya konstribusi variabel X terhadap variasi (naik 

turunnya) variabel Y. Pemilihan adjusted R² tersebut karena adanya 

kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi (R²). 

Kelemahannya adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen 

maka R² pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu, menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi. Nilai 

adjusted R² dapat naik atau turun apabila jumlah variabel independen 

ditambahkan dalam model (Ghozali, 2011: 45). Nilai R² menunjukkan 

seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, (2) 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul, dan (3) pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Subjek dalam penelitian 

ini adalah seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berjumlah 

116 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer diperoleh dengan cara menyebar kuesioner di Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan 

disajikan sebagai berikut. 

1. Uji Instrumen Penelitian 

Adapun uji instrumen yang diperoleh dari lapangan disajikan berikut 

ini. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dan 

kesahihan instrumen penelitian. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang 

valid berati memiliki validitas yang rendah. Uji validitas dilaksanakan 
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dengan menggunakan rumus Korelasi dari Pearson yang dikenal dengan 

Korelasi Produk Moment. 

Selanjutnya harga rxy dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf 

signifikan 5%. Jika rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel maka item 

tersebut dinyatakan valid. Apabila koefisien korelasi rendah atau rhitung 

lebih kecil dari rtabel pada taraf signifikansi 5%, maka butir-butir yang 

bersangkutan dikatakan gugur atau tidak valid. Butir-butir yang gugur 

atau tidak valid dihilangkan dan butir yang valid dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. Perhitungan uji validitas menggunakan program 

komputer SPSS 22.0 dan diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas  
Butir r hitung r tabel Keterangan 

KO1 0,648 0,3 Valid 
KO2 0,547 0,3 Valid 
KO3 0,527 0,3 Valid 
KO4 0,702 0,3 Valid 
DK1 0,835 0,3 Valid 
DK2 0,810 0,3 Valid 
DK3 0,870 0,3 Valid 
DK4 0,634 0,3 Valid 
Diklat1 0,582 0,3 Valid 
Diklat2 0,807 0,3 Valid 
Diklat3 0,665 0,3 Valid 
Diklat4 0,671 0,3 Valid 
Diklat5 0,571 0,3 Valid 
KP1 0,842 0,3 Valid 
KP2 0,815 0,3 Valid 
KP3 0,879 0,3 Valid 
KP4 0,684 0,3 Valid 

Sumber: Data Primer 2018  
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Tabel di atas menunjukkaan bahwa semua butir pertanyaan 

dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel. 

b. Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen dapat dipercaya dan diandalkan. Uji Reliabilitas dalam 

penelitian ini juga menggunakan SPSS versi 22.0 dengan menghitung 

besarnya nilai Cronbach’s Alpha dari variabel yang diuji. Apabila nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,600 maka jawaban responden 

dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Kompetensi 0,761 Reliabel 
Disiplin Kerja 0,904 Reliabel 
Pendidikan dan Pelatihan 0,839 Reliabel 
Kinerja Pegawai 0,913 Reliabel 

Sumber: Data Primer 2018 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari nilai 0,600. Dengan demikian kuesioner dalam penelitian ini 

dapat diandalkan. 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi: analisis karakteristik 

responden, analisis statistik deskriptif yang terdiri dari: nilai maksimal, 

minimal, mean, dan standar deviasi, serta kategorisasi jawaban responden. 

Adapun pembahasan mengenai masing-masing analisis deskriptif disajikan 

sebagai berikut. 
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a. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

jenis kelamin, usia, masa kerja, dan pendidikan. Deskripsi karakteristik 

responden disajikan sebagai berikut: 

1) Jenis Kelamin 

Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan jenis kelamin 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 102 87,9 
Perempuan 14 12,1 
Jumlah 116 100,0 

Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 87,9% dan pegawai dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 12,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

yang menjadi pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berjenis 

kelamin laki-laki (87,9%). 

2) Usia 

Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan usia disajikan pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Usia 
Usia Frekuensi Persentase (%) 

31-35 tahun 2 1,7 
36-40 tahun 17 14,7 
41-45 tahun 21 18,1 
46-50 tahun 26 22,4 
51-55 tahun 34 29,3 
56-60 tahun 16 13,8 

Jumlah  116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berusia antara 

31-35 tahun sebanyak 1,7%, pegawai yang berusia antara 36-40 tahun 

sebanyak 14,7%, pegawai yang berusia antara 41-45 tahun sebanyak 

18,1%, pegawai yang berusia antara 46-50 tahun sebanyak 22,4%, 

pegawai yang berusia antara 51-55 tahun sebanyak 29,3%, dan 

pegawai yang berusia antara 56-60 tahun sebanyak 13,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi pegawai Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul berusia antara 51-55 tahun (29,3%). 

3) Lama Kerja 

Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan lama kerja 

disajikan pada Tabel 12 berikut ini: 

Tabel 4.5. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Lama Kerja 
Usia Frekuensi Persentase (%) 

1-10 tahun 31 26,7 
11-20 tahun 40 34,5 
21-30 tahun 32 27,6 
31-40 tahun 13 11,2 

Jumlah  116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan lama kerja 1-

10 tahun sebanyak 26,7%, pegawai dengan lama kerja antara 11-20 
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tahun sebanyak 34,5%, pegawai dengan lama kerja antara 21-30 tahun 

27,6%, dan pegawai dengan lama kerja antara 31-40 tahun sebanyak 

11,2%. Hal ini menunjukkan mayoritas pegawai Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul dengan lama kerja 11-20 tahun (34,5%). 

4) Pangkat/Gol. Ruang 

Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan pangkat/gol. ruang 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol. 
Ruang 

Pangkat/Gol. Ruang Frekuensi Persentase (%) 
Pembina 7 6,0 
Penata Tk. I 6 5,2 
Penata 10 8,6 
Penata Muda Tk. I 25 21,6 
Penata Muda 9 7,8 
Pengatur Tk. I 4 3,4 
Pengatur 31 26,7 
Pengatur Muda Tk. I 5 4,3 
Pengatur Muda 9 7,8 
Juru Tk. I 3 2,6 
Juru  7 6,0 

Jumlah  116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang 

Pembina sebanyak 6,0%, pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang Penata 

Tk. I sebanyak 5,2%, pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang Penata 

sebanyak 8,6%, pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang Penata Muda Tk. 

I sebanyak 21,6%, pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang Penata Muda 

sebanyak 7,8%, pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang Pengatur 

sebanyak 26,7%, pegawai dengan Pangkat/Gol Ruang sebagai 
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Pengatur Muda Tk. I sebanyak 4,3%, pegawai dengan jabatan sebagai 

Pengatur Muda sebanyak 7,8%, pegawai dengan jabatan sebagai Juru 

Tk. I sebanyak 2,6%, dan pegawai dengan jabatan sebagai Juru 

sebanyak 6,0%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi 

pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan jabatan 

sebagai Pengatur (26,7%). 

5) Pendidikan 

Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan pendidikan terakhir 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 
SD 10 8,6 

SMP 14 12,1 
SMA 68 58,6 

Sarjana (S1) 18 15,5 
Master (S2) 6 5,2 

Jumlah 116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan 

SD sebanyak 8,6%, pegawai yang berpendidikan SMP sebanyak 

12,1%, pegawai yang berpendidikan SMA sebanyak 58,6%, pegawai 

yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 15,5%, dan pegawai yang 

berpendidikan Master (S2) sebanyak 5,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas yang menjadi pegawai Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul berpendidikan SMA (58,6%). 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



45 
 

b. Deskripsi Kategori Variabel 

Deskripsi kategori variabel menggambarkan tanggapan pegawai 

terhadap variabel penelitian yang meliputi: kompetensi, disiplin kerja, 

pendidikan dan pelatihan, serta kinerja pegawai. Data hasil penelitian 

kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, 

dan rendah. Hasil kategorisasi tersebut disajikan berikut ini: 

1) Kompetensi 

Hasil analisis deskriptif pada variabel kompetensi diperoleh nilai 

minimum sebesar 8,00; nilai maksimum sebesar 16,00; mean sebesar 

12,7931; dan standar deviasi sebesar 2,09146. Selanjutnya variabel 

kompetensi dikategorikan dengan menggunakan skor rerata (M) dan 

simpangan baku (SD). Jumlah butir pertanyaan untuk variabel 

kompetensi terdiri dari 4 pertanyaan yang masing-masing mempunyai 

skor 1, 2, 3, dan 4. Kategorisasi untuk variabel kompetensi 

berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut disajikan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.8. Kategorisasi Variabel Kompetensi 
Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi X ≥ 14,88 31 26,7 
Sedang 10,70 ≤ X < 14,88 65 56,0 
Rendah X< 10,70 20 17,2 

Jumlah 116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan kompetensi 

dalam kategori tinggi sebanyak 26,7%, pegawai dengan kompetensi 

dalam kategori sedang sebanyak 56,0%, dan pegawai dengan 
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kompetensi dalam kategori rendah sebanyak 17,2%. Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas pegawai dengan kompetensi dalam 

kategori sedang yaitu ada 56,0%.  

2) Disiplin Kerja 

Hasil analisis deskriptif pada variabel disiplin kerja diperoleh 

nilai minimum sebesar 7,00; nilai maksimum sebesar 16,00; mean 

sebesar 12,0862; dan standar deviasi sebesar 2,51800. Selanjutnya 

variabel disiplin kerja dikategorikan dengan menggunakan skor rerata 

(M) dan simpangan baku (SD). Jumlah butir pertanyaan untuk 

variabel disiplin kerja terdiri dari 4 pertanyaan yang masing-masing 

mempunyai skor 1, 2, 3, dan 4. Kategorisasi untuk variabel disiplin 

kerja berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9. Kategorisasi Variabel Disiplin Kerja 
Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi X ≥ 14,60 25 21,6 
Sedang 9,57≤ X < 14,60 72 62,1 
Rendah X< 9,57 19 16,4 

Jumlah 116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan disiplin kerja 

dalam kategori tinggi sebanyak 21,6%, pegawai dengan disiplin kerja 

dalam kategori sedang sebanyak 62,1%, dan pegawai dengan disiplin 

kerja dalam kategori rendah sebanyak 16,4%. Dapat disimpulkan 
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bahwa mayoritas pegawai dengan disiplin kerja dalam kategori sedang 

yaitu ada 62,1%.  

3) Pendidikan dan Pelatihan 

Hasil analisis deskriptif pada variabel pendidikan dan pelatihan 

diperoleh nilai minimum sebesar 9,00; nilai maksimum sebesar 20,00; 

mean sebesar 14,8966; dan standar deviasi sebesar 2,57202. 

Selanjutnya variabel pendidikan dan pelatihan dikategorikan dengan 

menggunakan skor rerata (M) dan simpangan baku (SD). Jumlah butir 

pertanyaan untuk variabel pendidikan dan pelatihan terdiri dari 5 

pertanyaan yang masing-masing mempunyai skor 1, 2, 3, dan 4. 

Kategorisasi untuk variabel pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

nilai mean dan standar deviasi tersebut disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.10. Kategorisasi Variabel Pendidikan dan Pelatihan 
Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi X ≥ 17,47  16 13,8 
Sedang 12,32 ≤ X < 17,47 82 70,7 
Rendah X < 12,32  18 15,5 

Jumlah 116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan pendidikan 

dan pelatihan dalam kategori tinggi sebanyak 13,8%, pegawai dengan 

pendidikan dan pelatihan dalam kategori sedang sebanyak 70,7%, dan 

pegawai dengan pendidikan dan pelatihan dalam kategori rendah 

sebanyak 15,5%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai 
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dengan pendidikan dan pelatihan dalam kategori sedang yaitu ada 

70,7%.  

4) Kinerja Pegawai 

Hasil analisis deskriptif pada variabel kinerja pegawai diperoleh 

nilai minimum sebesar 7,00; nilai maksimum sebesar 16,00; mean 

sebesar 12,1379; dan standar deviasi sebesar 2,50876. Selanjutnya 

variabel kinerja pegawai dikategorikan dengan menggunakan skor 

rerata (M) dan simpangan baku (SD). Jumlah butir pertanyaan untuk 

variabel kinerja pegawai terdiri dari 4 pertanyaan yang masing-masing 

mempunyai skor 1, 2, 3, dan 4. Kategorisasi untuk variabel kinerja 

pegawai berdasarkan nilai mean dan standar deviasi tersebut disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.11. Kategorisasi Variabel Kinerja Pegawai 
Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi X ≥ 14,65 25 21,6 
Sedang 9,63 ≤ X < 14,65 72 62,1 
Rendah X< 9,63 19 16,4 

Jumlah 116 100,0 
Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan kinerja 

dalam kategori tinggi sebanyak 21,6%, pegawai dengan kinerja dalam 

kategori sedang sebanyak 62,1%, dan pegawai dengan kinerja dalam 

kategori rendah sebanyak 16,4%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pegawai dengan kinerja dalam kategori sedang yaitu ada 62,1%.  
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3. Uji Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan analisis 

regresi linier berganda. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS 22.00 for Windows. Hasil uji prasyarat analisis disajikan 

berikut ini. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data. Dalam penelitian ini, menggunakan uji kolmogrov-

smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Kompetensi  0,065 Normal 
Disiplin Kerja 0,140 Normal 
Pendidikan dan Pelatihan 0,102 Normal  
Kinerja Pegawai 0,088 Normal 

Sumber: Data Primer 2018 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian 

mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada (sig>0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, 

artinya variabel-variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi 

normal. 

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik p-p plot yang 

disajikan di bawah ini: 
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Gambar 4.1. Grafik P-P Plot Normalitas 

Grafik 5.1 di atas menunjukkan bahwa titik-titik sudah mengikuti 

garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak (Ghozali, 2011:166). 

Kriteria pengujian linieritas adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 

0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah 

linier. Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini: 

Tabel 4.13. Hasil Uji Linieritas 
Variabel Signifikansi  Keterangan 

Kompetensi  0,646 Linier  
Disiplin Kerja 0,334 Linier 
Pendidikan dan Pelatihan 0,192 Linier  

Sumber: Data primer 2018 

Hasil uji linieritas di atas dapat diketahui bahwa semua variabel 

memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), hal ini 
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menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah linier, artinya 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear 

(garis lurus). 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui besarnya 

interkolerasi antar variabel bebas dalam penelitian ini. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai 

tolerance dan VIF. Apabila nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di 

bawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas 

untuk model regresi pada penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Kompetensi  0,607 1,647 Non Multikolinieritas 
Disiplin Kerja 0,507 1,974 Non Multikolinieritas 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

0,541 1,849 Non Multikolinieritas 

Sumber: Data primer 2018 

Tabel di atas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai 

toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinieritas, hal ini menunjukkan variabel-variabel independen tidak 

saling berkorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Jika variabel 

independen tidak signifikan secara statistik dan tidak memengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi 

pada penelitian ini. 

Tabel 4.15. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig. Kesimpulan 

Kompetensi  0,431 Non Heteroskedastisitas 
Disiplin Kerja 0,976 Non Heteroskedastisitas 
Pendidikan dan Pelatihan 0,301 Non Heteroskedastisitas 

  Sumber: Data Primer 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini 

berarti bahwa model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID yang disajikan di bawah ini: 
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Gambar 4.2. Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas 

Grafik 4.2 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas 

dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terkait pengaruh kompetensi, 

disiplin kerja, pendidikan dan latihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah regresi berganda. Berikut ini hasil analisis regresi 

berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.00 for 

Windows. 
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Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Variabel Koefisien 

Regresi (b) 
t-hitung Sig. Kesimpulan 

Kompetensi 0,279 2,772 0,007 Signifikan 
Disiplin_Kerja 0,268 2,936 0,004 Signifikan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

0,333 3,845 0,000 Signifikan 

Konstanta = 0,365 
Sumber: Data Primer 2018 

Pada penelitian ini digunakan model persamaan Regresi Linear 

Berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Dengan memperhatikan hasil regresi linear berganda maka didapat 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,365 + 0,279X1 + 0,268X2 + 0,333X3 + e 

Dalam penelitian ini, Y adalah kinerja pegawai, X1 adalah 

kompetensi, X2 adalah disiplin kerja, X3 adalah pendidikan dan pelatihan. 

Hal tersebut diindikasikan dari besaran nilai konstanta pada model tersebut 

yang menunjukkan nilai 0,365; artinya kinerja pegawai menunjukan nilai 

0,365 tanpa dipengaruhi oleh variabel kompetensi, disiplin kerja, pendidikan 

dan latihan. 

Pada koefisien regresi kompetensi memiliki pengaruh positif sebesar 

0,279; artinya, jika kompetensi naik maka kinerja pegawai naik. Pada 

koefisien regresi disiplin kerja memiliki pengaruh sebesar 0,268; artinya, 

jika disiplin kerja naik maka kinerja naik. Pada koefisien regresi pendidikan 

dan pelatihan memiliki pengaruh positif sebesar 0,333; artinya jika 

pendidikan dan pelatihan naik maka kinerja pegawai juga naik.  
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Selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima atau ditolak maka akan dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji t dan uji F. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel bebasnya dan dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan 0,05. 

1) Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis pertama secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel kompetensi dengan koefisien regresi 0,279 yang 

mempunyai signifikansi 0,007<0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif 

kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul” terbukti. 

2) Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua secara parsial menunjukkan bahwa 

variabel disiplin kerja dengan koefisien regresi 0,268 yang 

mempunyai signifikansi 0,004<0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul” terbukti. 
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3) Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis ketiga secara parsial menunjukkan bahwa 

variabel pendidikan dan pelatihan dengan koefisien regresi 0,333 

yang mempunyai signifikansi 0,000<0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh 

positif pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul” terbukti. 

b. Uji Serentak (Uji F) 

Analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F (Fisher) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, disiplin kerja, 

pendidikan dan latihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. Apabila nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (sig<0,05) maka model regresi signifikan secara statistik.  

Tabel 4.17. Hasil Uji F 
F hitung Sig. Kesimpulan 
40,793 0,000 Signifikan 

Sumber: Data Primer 2018 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, disiplin 

kerja, pendidikan dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Hasil uji F menunjukkan 

nilai F hitung sebesar 40,793 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi 0,000 tersebut<0,05; sehingga model dapat digunkan untuk 

memprediksi “Pengaruh kompetensi, disiplin kerja, pendidikan dan 

pelatihan secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 
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Perdagangan Kabupaten Bantul”. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan kuat atau 

lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji 

koefisien determinasi (adjusted R2) disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
R Square Adjusted R Square 

0,522 0,509 
Sumber: Data Primer 2018 

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai 0,509 atau (0,509 x 

100%) = 50,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh variabel kompetensi, disiplin kerja, pendidikan dan 

pelatihan sebesar 50,9%, sedangkan sisanya sebesar 49,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

d. Faktor Dominan  

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui besarnya sumbangan 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.19. Faktor Dominan 
Variabel  Sumbangan 

Kompetensi 13,4% 
Disiplin Kerja 16,9% 
Pendidikan dan Pelatihan 21,9% 

Total 52,2% 
Sumber: Data Primer 2018 

Hasil di atas menunjukkan variabel kompetensi mempunyai 

sumbangan sebesar 13,4%; variabel disiplin kerja mempunyai 
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sumbangan sebesar 16,9%; dan variabel pendidikan dan pelatihan 

mempunyai sumbangan sebesar 21,9%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

5. Hasil Analisis Kualitatif 

Hasil analisis kualitatif dalam penelitian ini disajikan berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul berkaitan dengan variabel kompetensi, disiplin kerja, 

pendidikan dan pelatihan, serta kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul. Adapun hasil wawancara terkait dengan keempat 

variabel tersebut disajikan sebagai berikut: 

a. Kinerja Pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

Kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

dapat dilihat melalui beberapa indikator di bawah ini: 

1) Ketepatan Penyelesaian Tugas 

Ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelolaan waktu 

dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul yang peneliti lakukan di ruang 

kerjanya, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan: 

Kami selalu berinovasi dalam mengembangkan kemampuan 
pegawai baik skill dan pengetahuan, dengan begitu pegawai akan 
mempunyai kompetensi kerja yang lebih baik. Mengenai waktu 
yang dibutuhkan pegawai pada kondisi saat ini lebih baik dari 
sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja 
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pegawai dan tentunya efisiensi dalam penggunaan waktu. 
Disamping dilakukan pengembangan pegawai, penegakan 
kedisiplinan kerja serta pengawasan menjadi salah satu faktor 
mengapa efisiensi waktu kerja dapat ditingkatkan. Yang jelas 
sekarang lebih efisien dalam penggunaan waktu kerja oleh oleh 
pegawai (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2018) 

 
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga mengatakan 

bahwa: 

Setiap akhir bulan kami selalu melakukan evaluasi kerja dan 
berdasar hasil evaluasi yang kami lakukan  bahwa pegawai secara 
umum lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Memang masih 
ada beberapa pegawai yang masih belum mampu meningkatkan 
efisiensi penggunaan waktu dalam bekerja. Akan tetapi secara 
menyeluruh efisiensi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di 
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sudah lebih efisien.  
 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa 

waktu yang digunakan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan lebih 

efektif. Hal tersebut terbukti semakin banyak pekerjaan-pekerjaan 

yang diberikan dapat terselesaikan lebih cepat dari sebelumnya. 

2) Kesesuaian Jam Kerja 

Kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan karyawan dalam 

mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan ketepatan 

waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran. Hasil wawancara 

yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul yaitu:  

Dalam upaya meningkatkan kinerja melalui pembinaan kesesuaian 
jam kerja, sudah ada upaya dengan finger print untuk memantau 
jam kedatangan dan kepulangan pegawai, namun masih juga 
diperlukan pembinaan untuk membentuk pegawai yang bermental 
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baik, berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab 
dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pegawai. 
Penerapan disiplin waktu kerja berkaitan dengan ketepatan jam 
kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sangat erat kaitannya 
dengan disiplin  lainnya. 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Perdagangan telah berupaya meningkatkan kedisiplinan jam 

kerja pegawai, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

kerja Pegawai Negeri Sipil dengan pemakaian sarana finger print dan 

pembinaan pegawai sehingga para pegawai dalam melaksanakan tugas 

sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang 

berlaku dan menunjukkan kinerja yang tinggi. 

3) Tingkat Kehadiran 

Tingkat kehadiran berkaitan dengan jumlah kehadiran 

karyawan dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul yaitu:  

Selama ini masih terdapat beberapa dengan tingkat kehadiran yang 
masih rendah. Misalnya ada pegawai yang masuk kerja siang (jam 
08.30 WIB) dan pulangnya awal (sebelum jam 15.15 WIB) dari 
ketentuan masuk kerja jam 08.00 WIB dan jam pulang 16.00 WIB. 
Disamping hal tersebut juga menurunnya. Selain itu ada beberapa 
pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan siang. Pelaksanaan 
tugas rutin seperti apel pagi yang mengikuti hanya sedikit. Namun 
masih banyak pegawai yang patuh pada jam kantor. Hal ini karena 
adanya rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang ada pada diri 
pegawai. 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kehadiran memegang peranan yang amat penting dalam 
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pelaksanaan kerja pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat 

kehadiran yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik. Seorang 

pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk 

melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. 

4) Kerjasama antar Karyawan 

Suatu organisasi akan berhasil apabila dalam melakukan 

aktifitas kerja selalu menjunjung tinggi kebersamaan dalam bekerja. 

Kerjasama yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang baik. 

Untuk mengetahui kerjasama pegawai dalam bekerja, peneliti telah 

melakukan wawancara untuk menggali informasi tentang kemampuan 

pegawai dalam menjunjung tinggi dalam bekerjasama untuk urusan 

pekerjaan.  

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul, berikut petikan wawancara yang 

peneliti lakukan: 

Kami selalu menekankan dan mengingatkan, bahwa kami adalah 
salah satu perangkat pemerintah yang harus mampu memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi sangat diperlukan 
sikap toleransi dan kerjasama dari 3 (tiga) Bidang dan 1(satu) 
Sekretariat  untuk memberikan pelayanan atau dalam menjalakan 
semua tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Upaya peningkatan 
kerja sama dengan mengurangi ego bidang dan sekretariat dalam 
melaksanakan fungsi perdagangan pada umumnya (Wawancara 
dilakukan tanggal 23 Juli 2018). 
 

Lebih jelas beliau menyampaikan: 

Dengan himbauan dan dengan kesadaran yang dimiliki pegawai, 
kerjasama pegawai dalam menjalankan setiap tugas dapat 
dilaksanakan dengan baik dan setiap pegawai mempunyai 
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kemampuan sendiri-sendiri untuk bekerjasama secara tim untuk 
bekerja. Kerjasama dalam bekerja yang ditunjukkan pegawai 
sudah cukup baik meskipun belum menyeluruh. Perlu adanya 
peningkatan kerjasama yang baik sehingga kinerja organisasi 
akan lebih optimal (Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2018). 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

narasumber dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan kerjasama pegawai Kepala Dinas Perdagangan 

Kabupaten Bantul meskipun belum menyeluruh, namun dapat 

dikatakan sudah cukup baik. 

b. Kompetensi Pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, 

dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, berikut 

petikan wawancara yang peneliti lakukan: 

Untuk membentuk sosok pegawai dengan kinerja tinggi memang 
memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh 
berhenti. Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan 
kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan. 
Perubahan melalui pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan 
berbagai kursus, pendidikan formal maupun non formal atau 
pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan 
atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan 
perilaku SDM pegawai. Pegawai dengan kompetensi yang tinggi 
dapat meningkatkan kinerjanya. Selama ini pegawai meningkatkan 
kompetensinya dengan mengikuti pendidikan formal, misalnya bagi 
pegawai dengan lulusan D3 dapat melanjutkan studi ke jenjang S1 dan 
pegawai lulusan S1 dapat menlanjutkan pendidikan ke jenjang S2. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa kompetensi dapat berpengaruh terhadap kinerja. 

Peningkatan kompetensi pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

ditempuh melalui pendidikan formal yakni bagi pegawai dengan lulusan 

D3 dapat melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pegawai lulusan S1 dapat 

menlanjutkan pendidikan ke jenjang S2. 

c. Disiplin Kerja Pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan seseorang dalam 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul, berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan: 

Usaha untuk meningkatkan kinerja melalui pembinaan disiplin kerja 
sudah dilakukan dengan memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 
pada masing-masing bidang, bahkan pedoman itu sudah sampai 
tataran kepala seksi sehingga diharapkan bisa terlaksana sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan. Namun realitanya adalah apabila 
pekerjaan itu bisa dikerjakan secara internal, pelaksanaan bisa sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan, tapi apabila pekerjaan itu 
melibatkan dinas lain, ini yang kadang membuat mundurnya waktu 
pelaksanaan karena diperlukan koordinasi dan komunikasi antar dinas 
yang membutuhkan waktu lama..  
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja pegawai yang tinggi dapat ditempuh dengan  kepatuhan 

menyesuaikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan juga koordinasi dan 

komunikasi aktif jika berhubungan dengan dinas lainnya. Pedoman yang 

memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan 

dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, 
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berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan.  

d. Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul 

Pendidikan dan pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan 

baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan mereka. Hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, berikut 

petikan wawancara yang peneliti lakukan: 

Program pendidikan dan pelatihan digunakan untuk melakukan 
pengembangan sumberdaya manusia dan meningkatkan 
profesionalisme agar pegawai negeri sipil lebih aktif dan efisien. 
Untuk itu pengembangan sumber daya pegawai dilakukan, karena 
dengan kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan kemampuan 
pegawai, baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, 
kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdiannya. 
Bentuk-bentuk program Diklat yang diselenggarakan dan telah diikuti 
pegawai antara lain: seminar, workshop, studi banding dan bentuk-
bentuk latihan yang lain. Pelaksanaan diklat yang dikhususkan untuk 
pegawai sudah dilakukan dengan baik, dengan mengikuti kegiatan 
Diklat pegawai memiliki pengetahuan yang semakin bertambah dan 
dapat meningkatkan kinerja. 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa pelaksanaan Diklat yang dilakukan sudah baik dan 

program Diklat yang diikuti oleh pegawai dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas, sehingga 

kinerja pegawai juga meningkat. 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, disiplin 

kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. 

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 
Perdagangan Kabupaten Bantul 
 

Hasil penelitian pada variabel kompetensi diperoleh nilai koefisien 

regresi 0,279 yang mempunyai signifikansi 0,007<0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama 

yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul”. 

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

kompetensi. Menurut Liestyodono dan Purwaningdyah (2008), kompetensi 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

sebaik-baiknya. Simanjuntak (2005:113), kompetensi dapat memperdalam 

dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan 

pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat pula dia 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang 

dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan 

memungkinkan peningkatan kerjanya. 
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Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan pegawai di tempat 

kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing 

tingkatan, mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan 

tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas 

profesional dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik (Wibowo, 

2009). Kompetensi pegawai dapat tercapai dengan cara melalui pendidikan 

dan pelatihan yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai bukti telah 

lolos uji kompetensi.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gatot (2014) tentang “Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja, 

Pendidikan dan Pelatihan, Pola Karir terhadap Kinerja Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kinerja Pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.  

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 
Perdagangan Kabupaten Bantul 
 

Hasil penelitian pada variabel disiplin kerja diperoleh nilai koefisien 

regresi 0,268 yang mempunyai signifikansi 0,004<0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial penelitian ini berhasil membuktikan 

hipotesis kedua yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul”. 
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Faktor kedua yang memengaruhi kinerja pegawai adalah disiplin 

kerja. Rivai (2011:825) menyatakan disiplin kerja adalah suatu alat yang 

dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian seorang dalam memenuhi 

segala peraturan perusahaan. Singodimedjo dalam Sutrisno (2009:86) 

menyatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

 Kedisiplinan kerja dapat berdampak pada kehidupan pribadi pegawai 

yang berpengaruh terhadap perusahaan. Organisasi perlu mengawasi setiap 

tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai saat bekerja. Jika ada 

tindakan penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan maupun sesuatu 

yang dianulir dari fakta yang ada sebaiknya perusahaan menetapkan 

hukuman bagi pegawainya. Atasan pun sebaiknya mengetahui dan 

melaksanakan aturan yang ada diperusahaan (Belizzi dan Hasty, 2000). 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Harlie (2010) tentang “Pengaruh Disiplin 

Kerja, Motivasi, dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan 

Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan baik secara parsial disiplin kerja terhadap kinerja pegawai negeri 

sipil pada pemerintah kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. 
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3. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai pada 
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 
 

Hasil penelitian pada variabel pendidikan dan pelatihan diperoleh nilai 

koefisien regresi 0,333 yang mempunyai signifikansi 0,000<0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial penelitian ini berhasil membuktikan 

hipotesis ketiga yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif pendidikan 

dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul”. 

Faktor ketiga yang memengaruhi kinerja pegawai adalah pendidikan 

dan pelatihan bagi karyawan. Menurut Hasibuan (2006), bahwa pendidikan 

dan pelatihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses 

peningkatan ketrampilan kerja baik teknis maupun manajerial.  Pendidikan 

berorientasi pada teori dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan 

biasanya menjawab why. Latihan berorientasi pada praktek dilakukan di 

lapangan berlangsung singkat dan biasanya menjawab how. 

Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu 

sumber daya manusia dalam dunia kerja. Dalam suatu organisasi perlu 

melibatkan sumber daya manusianya (pegawainya) pada aktifitas pelatihan. 

Pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain dari pada memodifikasi 

perilaku pegawai dalam bekerja. Pelatihan adalah jantung dari upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja (Mondy, 2008). Karyawan, baik 

yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena 

adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan 
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kerja, strategi, dan lain sebagainya. Pegawai yang secara rutin memperoleh 

pendidikan dan pelatihan, mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan 

output yang lebih baik dibandingkan karyawan yang tidak berpendidikan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Gatot (2014) tentang “Pengaruh 

Kompetensi, Disiplin Kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Pola Karir terhadap 

Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan 

secara parsial terhadap kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 

Gunungkidul.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

1. Terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 

regresi 0,279 dan nilai signifikansi 0,007<0,05. 

2. Terdapat pengaruh positif disiplin kerjaterhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi 

0,268 dan nilai signifikansi 0,004<0,05. 

3. Terdapat pengaruh positif pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien regresi 0,333 dan nilai signifikansi 0,000<0,05. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 

a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada variabel kompetensi 

terbukti berpengaruh terhadap kinerja pegawai, oleh karena itu, 

pimpinan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul hendaknya 

meningkatkan kompetensi pegawai, misalnya bagi karyawan dengan 

tingkat pendidikan SMA dapat segera mengambil pendidikan S1. Selain 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



71 
 

itu, bagi pegawai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang masih 

kurang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan 

mengikuti pelatihan internal dan eksternal yang diadakan Dinas 

Perdagangan Kabupaten Bantul. Langkah-langkah ini diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja 

pegawai. 

b. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel disiplin kerja 

terbukti berpengaruh terhadap kinerja pegawai, oleh karena itu, pegawai 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul hendaknya lebih disiplin dalam 

bekerja, dengan cara: selalu datang dan masuk kerja tepat waktu, 

menggunakan peralatan kantor/barang milik negara (BMN) dengan baik 

dan ikut menjaga/merawatnya, menjalankan tugas dengan baik, dan 

berusaha menyelesaikannya secara maksimal, dan memahami tata tertib 

dengan benar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan 

disiplin kerja pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

c. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel pendidikan dan 

pelatihan terbukti berpengaruh terhadap kinerja pegawai, oleh karena itu, 

pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disarankan untuk aktif 

mengikuti pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan pengetahuan 

yang dimiliki dengan mengikuti seminar yang diadakan instansi. 

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan dan 

pelatihan pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 
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2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara 

mengeksplorasi pengaruh variable lain yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, seperti: pengembangan karier dan pola karir, karena pada 

penelitian sebelumnya variabel ini terbukti dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai, 
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