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ABSTRAK 
 
 

Tofan Daniel Setyawan.  2006. Kinerja Pegawai PT. Pos Indonesia 
(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. Jurusan Ekonomi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 61 Halaman. 
 
 
Kata Kunci: Kinerja, Pegawai, Produktifitas, PT Pos Indonesia. 
 Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah kinerja 
dan produktifitas para pegawainya. Setiap organisasi atau instansi dalam 
melaksanakan program diarahkan selalu berdaya guna mencapai tujuannya. 
Salah satu faktor kelancaran tujuan suatu perusahaan adalah 
mengidentifikasi dan mengukur kinerja karyawan. Kinerja pada dasarnya 
adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja pegawai 
mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 
organisasi. Setiap pekerjaan memiliki criteria pekerjaan yang spesifik, atau 
dimensi kinerja yang mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting 
dari pekerjaan. Organisasi atau perusahaan perlu mengetahui berbagai 
kelemahan dan menguatkan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk 
memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam rangka 
meningkatkan produktifitas dan pengembangan pegawai. Sehingga kinerja 
pegawai pada dasarnya setiap instansi harus dioptimalkan demi majunya 
instansi tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di PT. Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang yang 
berjumlah 115 orang. Teknik pengambilan data ini menggunakan metode 
total sampling dimana sampelnya adalah jumlah populasi diwilayah tersebut 
yaitu semua pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha 
Pos VI Semarang digunakan rumus nilai DP yaitu Tingkat Keberhasilan 
Yang dicapai. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan kinerja pegawai 
PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang 
tergolong dalam klasifikasi baik yaitu menunjukkan angka 75,3%. Jumlah 
seluruh faktor kinerja meliputi kedisiplinan, pengembangan, produktifitas, 
dan gaji. Dimana semua faktor tergolong dalam klasifikasi baik, karena 
keempat faktor itu sangat mempengaruhi kinerja pegawai.  Hasil penelitian 
secara parsial yang membahas setiap bab per faktor dalam kinerja juga 
menunjukkan klasifikasi baik. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil 
penbahasan secara simultan bahwa jika hasil peneliti secara simultan 
tergolong baik maka secara parsial juga baik. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 
pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 
Semarang tergolong dalam kl;asifikasi baik. Hasil penelitian ini diharapkan 
mempunyai manfaat bagi perusahaan agar dapat lebih lebih meningkatkan 
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kinerja para pegawai agar lebih baik sehingga produktifitas para pegawai 
tetap tinggi agar sesuai dengan tujuan perusahaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan 

program diarahkan selalu berdaya guna mencapai tujuannya. Salah 

satu faktor kelacaran tujuan suatu perusahaan adalah mengidentifikasi 

dan mengukur kinerja pegawai. Kinerja pada dasarnya adalah apa 

yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan (Robert L. Mathis, 

2002 : 78). Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi kepada organisasi. Setiap pekerjaan memiliki 

kriteria pekerjaan yang spesifi, atau dimensi kerja yang 

mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting dari suatu 

pekerjaan. Organisasi atau perusahaan perlu mengetahui berbagai 

kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk 

memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam rangka 

meningkatkan produktifitas dan pengembangan pegawai sehingga 

kinerja pegawai sehingga kinerja pegawai pada setiap instansi harus 

dioptimalkan demi majunya instansi tersebut. Untuk itu perlu 

dilakukan penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada 

masa lalu atau masa yang akan datang. Penilaian disini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah untuk kerja dari pegawai sudah memenuhi 

standard kerja yang diharapkan atau belum.  
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Salah satu bentuk hak pegawai adalah penerimaan gaji 

pegawai, menerima tunjangan, hak cuti dan sebagainya. Semuanya 

harus dinilai secara rasional dan obyektif oleh perusahaan. Yang 

dijelaskan dalam arti pentingnya penilaian untuk kerja di atas terlihat 

dengan jelas bahwa penilaian untuk kerja tidak sekedar menilai, yaitu 

mencari pada aspek apa pegawai kurang atau lebih, tetapi lebih luas 

lagi yaitu membantu pegawai untuk mencapai tujuan kerja yang 

diharapkan oleh instansi dan berorientasi pada pengembangan 

pegawai. Dimana pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai kurang 

optimal maka target pekerjaan kurang dapat terselesaikan dengan 

baik. Kedisiplinan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kerja 

suatu pegawai di instansi tersebut. Seperti halnya mengenai 

kedisiplinan dalam ketepatan dalam kehadiran kerja. Yang menjadi 

masalah di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang yang membawai 115 pegawai yang mewakili lima divisi / 

begian masih banyak pegawai yang kurang memperhatikan 

kedisiplinan waktu dalam mengerjakan tugasnya. Disamping itu, 

korupsi waktu menjadikan pekerjaan yang seharusnya selesai tepat 

waktu menjadi tidak selesai pada waktunya. Masih banyak lagi 

perilaku pegawai yang menyimpang dari standar kerja yang 

ditetapkan. Bukan tidak mungkin perusahaan atau instansi lambat 

laun akan mengalami defisit kualitas SDM jika kinerja mereka kurang 

optimal. Karena pentingnya pengembangan kinerja karyawan pada 
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perusahaan, maka dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis tertarik 

untuk mengambil judul “ KINERJA PEGAWAI PADA PT. POS 

INDONESIA ( PERSERO) KANTOR WILAYAH USAHA POS VI 

SEMARANG “. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja pegawai di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang? 

2. Bagaimanakah diskripsi faktor – faktor kinerja pegawai di 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang. 

 

C. Penegasan Istilah  

 Sesuai dengan permasalahan proposal ini yaitu “ Kinerja 

Pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang.” Maka akan diberikan batasan terhadap istilah – istilah 

dalam permasalahan seperti ini. 

 

1. Kinerja  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau 

actual performance ( prestasi kerja atau prestasi kerja 
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sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang ). Pengertian kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2004:67). Kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai hendaknya harus memenuhi standar kerja yang berlaku 

di instansi tersebut, dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

 

2. Pegawai 

 Pegawai adalah setiap orang yang menyumbangkan 

jasanya kepada suatu badan usaha, baik pada usaha swasta atau 

pada usaha pemerintah seperti pegawai pemerintah atau pegawai 

negeri (Wursanto.1989:16). Pegawai merupakan pekerja yang 

tercatat secara hukum dan dipekerjakan secara layak sehingga 

setiap orang yang berkerja pada suatu instansi baik pemerintah 

atau swasta disebut pegawai. 

 

3. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang. 

Menurut J.C Denyer kantor adalah setiap tempat dimana 

biasanya pekerjaan kantor dilaksanakan, dengan nama apapun 

juga diberikan kepada tempat tersebut. 
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Sedangkan menurut Moekijat (1982) kantor adalah 

sebagai tempat dimana biasanya pekerjaan tujuan untuk 

dilaksanakan. 

1. Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Adalah tempat diadakannya penelitian ini. 

2. Semarang 

Adalah kota dimana penelitian ini diadakan. 

Kantor Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos 

VI Semarang adalah tempat kerja dimana pekerjaan yang 

dilakukan adalah melayani masyarakat dalam hal komunikasi 

melalui media kertas atau surat-menyurat yang dilakukan di 

wilayah Semarang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

2. Untuk mengetahui deskripsi faktor-faktor kinerja pegawai di PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari 

penelitian ini adalah:  
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1. Kegunaan  Praktis  

a. Pegawai 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

mengenai kedisiplinan kinerja bagi pegawai PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang, serta 

untuk mengoreksi diri pegawai itu sendiri dalam hal ini kinerja 

pefawai tersebut mengenai kinerja masing-masing. 

b. Perusahaan 

Hasil ini dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang untuk 

mengetahui seberapa besar potensi pegawai yang mereka 

miliki untuk memajukan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Penulis 

Memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program 

D3 Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen 

Perkantoran, Universitas Negeri Semarang. 

b. Penulis Tugas Akhir lebih lanjut. 

Merupakan sarana untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman sehingga menjadi bekal di 

kemudian hari yang kelak dapat diterima dalam praktek yang 
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sesungguhnya sehingga tercapai keselarasan antara teori dan 

praktek dilapangan sekaligus sebagai media belajar untuk 

dapat memecahkan masalah secara ilmiah. 

 

c. Akademik 

Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan bagi pembangunan bangsa dan Negara dalam 

upaya peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia. Hasil 

penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan tentang peningkatan kinerja karyawan.   
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BAB II 

LANDASN TEORI 

 

A. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Informance atau Actual 

Performance (Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang 

dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (Prestasi kerja) 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

(Mangkunegara, 2004 : 67). Secara definitive Bernardin dan Russell, 

menjelaskan kinerja merupakan catatan out come yang dihasilkan 

dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama 

periode waktu (Sulistiani, dkk,2003 : 223). Kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga 

mereka mempengaruhi beberapa banyak mereka memberikan 

kontribusi kepada instansi  atau organisasi termasuk kualitas 

pelayanan yang disajikan. 

Simpulan dari pengertian kinerja tidak bermaksud menilai 

karateristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil kerja 

yang dicapai selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan 

keseluruhan dengan jumlah rata-rata dari fungsi kinerja atau kegiatan 

yang dilakukan. 
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2. Sasaran KInerja 

Sasaran kinerja yang menetapkan adalah secara spesifik 

dalam bidang proyek, proses, kegiatan rutin dan inti yang akan 

menjadi tanggung jawab pegawai (Foster, 2001 :6).  

Sasaran kinerja adalah kinerja pegawai , sehingga 

diperoleh informasi yang akurat tentang kinerja tersebut, apakah 

memuaskan atau tidak. Unit-unit ditingkat bawah mungkin telah 

menjadi sasaran yang mereka tetapkan, dan sebaliknya mereka yang 

ada dipuncak mungkin belum memenuhi sasaran. 

 

B. Faktor-faktor Kinerja Pegawai 

Pentingnya penilaian untuk kerja menghendaki penilaian 

kinerja tersebut harus benar-benar obyektif, yaitu mengukur untuk kerja 

pegawai yang sesungguhnya (Marihot Tua Effendi, 2002 : 199). Artinya 

pelaksanaan penilaian harus mencerminkan pelaksanaan untuk kerja 

yang sesungguhnya atau mengevaluasi perilaku yang mencerminkan 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. 

Mempunyai standard berarti mempunyai dimensi-dimensi yang 

menunjukkan perilaku kerja yang sedang dinilai, yang umumnya 

diterjemahkan dari sasaran kerja, misalnya hasil kinerja berupa barang 

yang dihasilkan, kualitas atau kuantitas, kehadiran ditempat kerja, 

kepatuhan terhadap peraturan dan faktor prestasi. 
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Berikut ini akan dijelaskan beberapa faktor untuk mengukur kinerja 

antara lain adalah: 

1. Kedisiplinan 

Semua organisasi atau perusahaan pasti mempunyai standar 

kerja atau perilaku yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan 

pekerjaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan 

menginginkan para pegawai untuk mematuhi sehingga sebagai 

upaya untuk meningkatkan para pegawai dalam meningkatkan 

produktifitas kerja. 

2. Pengembangan  

Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana 

dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan pegawai. Bentuk pelatihan yang paling umum untuk 

semua tingkat didalam organisasi adalah pelatihan ditempat kerja 

(on the job training. Robert L Malthis, 2002 : 25). Pelatihan lebih 

berorientasi pada pengembangan lebih ditekankan untuk melakukan 

pekerjaan yang spesifik dan pengembangan lebih ditekankan untuk 

melakukan pekerjaan pada masa yang akan dating. 

3. Produktifitas 

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan manajemen 

sumberdaya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber 

daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan 

produktifitas pegawai. Seorang pegawai yang memiliki tingkat 
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produktifitas yang tinggi tentu akan meningkatkan kemajuan 

perusahaan baik dalam tingkat pelayanan atau profit yang dicapai 

serta akan berpengaruh juga pada peningkatan prestasi karyawannya. 

Sedangkan pegawai yang tidak produktif tentu halnya ini akan 

menghambat kemajuan perusahaan. Produktifitas disini adalah 

mampu mengeluarkan seluruh kemampuan dan keahlian dalam 

bidangnya sehingga mampu dalam menjalankan tugas secara efisien 

dan tepat sasaran (Marihot Tua Effendi,2002 : 306). 

4. Kenaikan Gaji 

Gaji merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

meningkatkan motivasi  kerja sebab gaji adalah alat untuk 

mempengaruhi berbagai kebutuhan pegawai. Oleh karena itu 

perusahaan atau organisasi harus melakukan perencanaan gaji yang 

tepat dalam arti memiliki keadilan internal. Gaji adalah balas jasa 

dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari 

kedudukan dalam pekerjaan. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Setiap organisasi baik berupa badan usaha atau badan social 

tidak terlepas dari tanggung jawab kinerja seseorang pegawai dalam 

bekerjanya. Di dalam pekerjaan seseorang pegawai harus 

memperhatikan tata tertib yang berlaku di perusahaan itu.Sasaran kinerja 
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adalah kinerja karyawan, sehingga diperoleh informasi yang akurat 

tentang kinerja karyawan tersebut. 

Faktor-faktor kinerja merupakan tolak ukur yang dipakai dalam standard 

penilaian yang menggunakan Rating Scale dan Checklist. Untuk sample 

kinerja karyawan yang didapat kemudian dibandingkan dengan standart 

kinerja yang ditetapkan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 

Usaha Pos VI Semarang. Alur penelitian yang akan dilakukan bertumpu 

pada alur kerangka piker dibawah ini: 
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Sumber: Marihot Tua Effendi,2002. Manajemen Sumber Daya Manusia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Metodologi adalah ilmu filosofi tentang proses dan aturan 

peneliti termasuk didalamnya asumsi, nilai dan standard yang harus 

dipakai dalam prases penelitian secara teknik yang dipapakai dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data (Harahap,2001 : 71). Metode 

penelitian ini membahas mengenai jenis-jenis penelitian, populasi 

dan sample, variabel penelitian, teknik sampling, sumber data dan 

metode analisis data.  

Populasi adalah keseluruhan obyek peneliti (Arikunto, 2002 

:109). Populasidalam penelitian ini adalah 115 orang pegawai di PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

Populasi ini yang diambil oleh penulis untuk bahan 

penelitian adalah seluruh pegawai di PT.Pos Indonesia 9Persero) 

Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang yang berjumlah 115 orang 

pegawai yang kesemuanya mewakili semua divisi / bagian dari 

struktur organisasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 

Usaha Pos VI Semarang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002:109). Demikian pula menurut Moh Nasir (1999:325) 

yang dimaksud sample adalah bagian dari populasi. Adapun 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah pengambilan sample 

seluruh pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 

Usaha Pos VI Semarang, dimana hasilnya akan digenerasikan pada 

populasi sebagian hasil penelitian. 

Teknik pengambilan sample dilakukan dengan metode 

populasi yaitu penghitungan keseluruhan elemen yang ada dalam 

wilayah peneliti, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Populasi sebesar 115 orang, maka secara total dapat ditentukan 

jumlah seluruh sample adalah 115 orang pegawai di PT.Pos Indonesia 

(Persero). Jumlah sample ini merupakan jumlah seluruh pegawai di 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

 

B. Sumber Data 

Untuk Memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini penulis menggunakan: 

1. Sumber Data Primer: 

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang 

merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lampau (Nasir, 

2002 : 58). Data primer untuk penelitian dilakukan atau diperoleh 
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dengan cara pengamatan langsung melalui wawancara secara 

mendalam terhadap PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 

Usaha Pos VI Semarang dengan menggunakan interview guide atau 

pedoman wawancara dan untuk selanjutnya dilakukan pencatatan-

pencatatan seperlunya. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu 

peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari 

sumber orisinil (Nazir, 2002 : 59). 

Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan dan 

literature-literatur yang ada hubungannya dengan penilaian kinerja 

pegawai untuk melengkapi data yang sudah diperoleh. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang perbandingan atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto,2002 : 175). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

angket untuk mengetahui kinerja pegawai di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 
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2.   Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden 

(Arikunto, 2002 : 132). Dalam penelitian ini metode wawancara 

digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dari 

responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam angket 

digunakan untuk memperoleh data yang kurang lengkap mengenai 

pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha 

Pos VI Semarang. 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk dapat memperoleh data 

tentang jumlah pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Wilayah Usaha Pos VI Semarang. 

 

D. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 

2000 : 63). 

Analisis deskripsi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan paparan berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok 

subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengajuan hipotesis 
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sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesa. 

Setelah data terkumpuldari hasil penggumpulann data, perlu 

segera digarap oleh peneliti (Arikunto, 1998 : 240). Metode yang 

digunakan dalam menganalisis penyusunan tugas akhir ini adalah 

bersifat diskriptif kualitatif dengan angka prosentase yaitu analisis 

yang berwujud keterangan dan uraian yang menggambarkan objek 

penelitian pada instansi itu berdasarkan kinerja pegawai sebagaimana 

adanya, yang digambarkan dengan kalimat untuk memperoleh 

kesimpulan. Metode ini untuk membuat gambaran mengenai situasi 

atau kejadian (Arikunto, 1998 : 245). Pertanyaan yang dirancang dalam 

angket dilakukan dengan menguraikan masing-masing faktor disiplin 

kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk mengetahui baik 

tidaknya tingkat kedisiplinan kerja pegawai di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Wilayah Pos VI Semarang, digunakan rumus (Ali, 1984 : 

184) sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

n    = Nilai yang diperoleh (skor hasil) 

N    = Jumlah seluruh skor (skor ideal) 

DP  =  Diskripsi Prosentase / Tingkat Keberhasilan yang dicapai 

 

 

                    n 
DP =            x 100% 
            N 
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Adapun perolehan skor dari pertanyaan bernilai 1 (satu) 

sampai dengan 4 (empat). 

Jawaban A dengan skor 4 

Jawaban B dengan skor 3 

Jawaban C dengan skor 2 

Jawaban D dengan skor 1 

 

Tabel 1. Dekripsi Prosentase 

Interval Kriteria 

76 % - 100 % 

51 % - 75 % 

26 % - 50 % 

1 %   - 25 % 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 (Arikunto, 1998 : 246) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1.1 Sejarah PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha 

Pos  VI Semarang 

Kegiatan surat menyurat di nusantara sudah 

berkembang sejak jaman kolonia Belanda. Kantor Pos pertama 

kali didirikan di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh 

Gubernur Jendral G.W. Baron dan kemudian berkembang 

dengan pengiriman surat secara teratur 2 Minggu sekali antara 

Batavia-Cirebon-Tegal-Semarang. Kegiatan surat menyurat 

semakin berkembang pada jaman pemerintahan Gubernur 

Jendral Deandelles (1808-1811) dengan dibangunnya jalan raya 

antara Anyer hingga Panarukan. 

Setelah ditemukannya telegraf dan telepon maka 

didirikan Dinas Telegraf dan Dinas Telepon yang kemudian 

digabung dalam Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (PTT). 

Pada masa itu juga telah mulai digunakan prangko sebagai 

sarana pengiriman surat. Kegiatan angkutan pos kemudian 

berlanjut dengan pembangunan kereta api malam Batavia – 

Surabaya pada masa 1936 dan tahun 1938 berkembang lagi 



 

 

21 

dengan adanya angkutan pos udara antara Batavia  - Bandung 

dan Batavia – Semarang. 

 

Pada PP No.9 Tahun 1978 status PN Pos dan Giro 

berubah menjadi Perum Pos dan Giro dan setelah tanggal 20 

Juni 1995 Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos 

Indonesia (Persero) berdasarkan PP No.5 Tahun 1995 pada 

tanggal 20 Juni 1999. 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha 

Pos VI Semarang yang terletak di jalan Sisingamangaraja No 

45. Wilpos VI ini membawahi seluruh UPT (Unit Pelayanan 

Terpadu) di wilayah propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa 

Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 

UPT – UPT yang ada di Wilayah Usaha Pos VI Semarang 

diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 UPT-UPT di Wilpos VI Semarang 

No Nama Kantor Kode Pos 
1 Kantor Wilpos VI 50000 
2 Banjarnegara 53400 
3 Bloro 58200 
4 Brebes 52200 
5 Boyolali 57300 
6 Cilacap 53200 
7 Jepara 59400 
8 Karanganyar 57700 
9 Kebumen 54300 
10 Kendal 51300 
11 Klaten 57400 
12 Kudus 59300 
13 Magelang 56100 
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14 Pati 59100 
15 Pekalongan 53100 
16 Pemalang 52300 
17 Purbalingga 53300 
18 Grobogan 58100 
19 Purwokerto 53100 
20 Purworejo 54100 
21 Salatiga 50700 
22 Semarang 50000 
23 SPP Semarang 50000 
24 Solo 57100 
25 Sragen 57200 
26 Sukoharjo 57500 
27 Tegal 52100 
28 Temanggung 56200 
29 Ungaran 50500 
30 Wonogiri 57600 
31 Wonosobo 56300 
32 Bantul 55700 
33 Wonosari 55800 
34 Wates 55600 
35 SPP Yogyakarta 55400 
36 Yogyakarta 55000 

 
             Sumber : Kawil Pos VI Semarang (2002 : 89) 
 

4.1.2     Visi dan Misi 

4.2.1 Visi 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos 

VI Semarang mempunyai visi  sebagai penyedia sarana komunikasi 

kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan. Kinerja pegawai yang 

oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan handal sehingga 

mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat dan dinamis. 
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Serta mengabdi dan membangun bangsa Indonesia di dunia 

komunikasi guna menciptakan komunikasi yang baik. 

 

4.2.2 Misi 

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka PT. Pos 

Indonesia (Persero) menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya 

bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang 

Pembangunan Nasional serta memperkuat kesatuan dan 

keutuhan bangsa dan Negara. 

2. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu 

pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan serta 

memberikan nilai tengah yang optimum bagi karyawan, 

pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja. 

 

4.1.3     Struktur Organisasi Kawilpos VI Semarang 

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar dari 

setiap pelaksanaan bentuk usaha. Struktur organisasi juga 

merupakan infrastruktur yang mendasari konsep dan implementasi 

strategi. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang 

berbeda dengan perusahaan lainnya.  

Adapun arti organisasi itu sendiri adalah sebagai berikut: 
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4.1.3.1 Dalam arti sempit 

Organisasi adalah suatu proses penetapan dan 

pembagian pekerjaan yang ada, yang akan dilakukan 

pembatasan tugas-tugas dan tanggung jawab serta 

penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi 

sehingga memungkinkan orang bekerja sama seefektif 

mungkin untuk mencapai tujuan (Sulistiyani,2003 : 47). 

4.1.3.2 Dalam arti luas 

Organisasi adalah suatu kumpulan dari unsur-

unsur yang dikumpulkan menjadi sebuah wadah kerjasama 

yang utuh, dimana kesemuanya mempunyai satu tujuan 

yang sama dan mempunyai misi  dan visi yang sama 

(Sulistiyani, 2003 : 47). 

 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang menggunakan struktur organisasi garis. Dimana organisasi garis 

adalah organisasi dimana pimpinan memberi perintah kepada tiap-tiap 

bagian secara langsung. Pada bentuk ini kekuasaan dan tanggung jawab 

bercabang pada tiap tingkatan, mulai dari atasan sampai bawahan. Tiap-tiap 

atasan memimpin beberapa bawahan yang masing-masing memberikan 

laporan pertanggung jawaban kepada atasan.  
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PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang 

menggunakan struktur garis. Organisasi garis adalah organisasi dimana 

pimpinan memberi perintah kepada tiap-tiap bagian secara langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi PT. Kawilpos VI Semarang 
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4.1.4 Layanan Pos di PT. Pos Indonesia (Persero) 

Layanan Pos yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) ada 

beberapa macam dari pengiriman barang , layanan keuangan, 

layanan transfer ataupun pelayanan surat meliputi beberapa jasa 

sebagai berikut: 

1. Surat Pos 

Layanan surat pos ini memtarip seragam diseluruh Indonesia 

baik untuk hubungan dalam negeri atau luar negeri. Klasifikasi 

untuk kiriman jenis surat pos ini adalah : surat, kartu pos, 

wakatpos, dan barang cetakan. 

2. Surat Kilat 

Layanan ini untuk kiriman pos cepat didalam negeri (exspres 

mail) yang menjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas 

kecepatan dalam penyaluran dan pengantaran. 

3. Surat Kilat Khusus (SKH) 

Layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tempat kiriman pos 

didalam negeri sehingga dapat dilakukan jajak lacak guna 

mengetahui status kiriman. 

4. Espres Mail Service (EMS) 

Layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat 

kiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak guna 

mengetahui status kiriman. Jaringan ini tersebar ke 46 negara 
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terkemuka diseluruh dunia dengan waktu tempuh antara satu 

sampai tiga hari. Dan sebagainya. 

4.1.5 Analisis Data 

Analisis statistika yang digunakan adalah menggunakan 

perhitungan Tingkat Keberhasilan yang dicapai secara simultan, 

sedangkan untuk perhitungan secara parsial atau per faktor juga 

mengunakan perhitungan Tingkat keberhasilan yang dicapai. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil analisis dengan beberapa alat 

penguji nampak tabel 4.1.5.1 

 

Tabel 4.1.5.1.  Deskripsi Kinerja Pegawai PT. Pos Indonesia 

(Persero)  Kantor Wilayah Usaha  Pos VI 

Semarang Secara Simultan 

Sub Variabel Nilai 

(%) 

Kriteria 

Total jumlah secara keseluruhan 

Nilai Tingkat Keberhasilan Kedisiplinan 

Nilai Tingkat Keberhasilan 

pengembangan 

Nilai Tingkat Produktifitas 

Nilai Tingkat Keberhasilan faktor gaji 

75,3 

89,2 

51,2 

73,2 

64,1 

Baik 

Sangat Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber : Lampiran 1 dan 2 
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Hasil deskripsi dari Tabel 4.1.5.1 tersebut diatas maka 

diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor kinerja mempengaruhi 

kinerja pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 

Usaha Pos VI Semarang. Hal ini terlihat dari nilai perhitungan secara 

keseluruhan menunjukkan angka 75,3% yang menurut klasifikasi 

penilaian menunjukkan kriteria baik. Faktor –faktor kinerja 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aspek kinerja yang 

dimiliki pegawai. Faktor kinerja seperti kedisiplinan, produktifitas, 

pengembangan dan faktor gaji adalah faktor yang dibuat oleh pihak 

manajerial yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pegawai 

dapat melaksanakan setiap kesepakatan yang dibuat bersama. Disini 

peranan penting pimpinan sangat mempengaruhi aspek-aspek kinerja. 

Analisis data dari faktor kinerja adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1.5.2. Deskripsi Kinerja Pegawai PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang Secara Parsial 

No Faktor Nilai Kriteria 

1. Kedisiplinan ketepatatan masuk jam 

kerja.         

81,0 Sangat 

Baik 

2.    Kedisiplinan kehadiran 90,6 Sangat 

Baik 

3. Kedisiplinan kerapian 96,5 Sangat 

Baik 

4. Kedisiplinan ketepatan penyelesaian 89,1 Sangat 
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pekerjaan Baik 

5. Kedisiplinan penyeselain tugas . 88,2 Sangat 

Baik 

6. Pengembangan karir 55,0 Baik 

7. Manfaat Pelatian 79,3 Sangat 

Baik 

8. Fasilitas kerja 72,1 Baik 

9. Suasana kerja 77,6 Sangat 

Baik 

10. Ketepatan menyelesaikan tugas 58,6 Baik 

11. Motivasi dalam kerja 57,8 Baik 

12. Wawasan kerja 82,1 Sangat 

Baik 

13. Faktor pengaruhi gaji 72,8 Baik 

14. Peningkatan prestasi 73,0 Baik 

15. Motivasi gaji 55,2 Baik 

Sumber : Lampiran 3 

 

4.2 Pembahasan 

Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan 

suatu iklim disiplin dimana berbagai standar diketahui dan dipahami. 

Bila para karyawan tidak mengetahui standar-standar apa yang harus 

dicapai, mereka cenderung menjadi salah arah atau eratik. Lebih 

lanjut, disiplin harus diterapkan dengan konsisten, karena konsisten 

adalah bagian penting dari keadilan. Ini berarti karyawan-karyawan 

yang melakukan kesalahan yang sama hendaknya diberi hukuman 

yang sama pula. Kurangnya konsistensi akan menyebabkan para 

karyawan merasa diperlukan tidak adil atau didiskriminasikan. 
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Ada perbedaan antara penerapan suatu hukuman bagi 

pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pemangilan seorang karyawan 

yang bermalas-malasan. Perusahaan bisa menerapkan suatu 

kebijaksanaan disiplin progresif, yang berarti memberikan hukuman-

hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatankepada karyawan 

untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang 

lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga memungkinkan 

manajemen untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja 

karyawan. 

Seperti halnya tingkat kedisiplinan pegawai di PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang 

berdasarkan tingkat keberhasilan kinerja mencapai tingkat 89,2 % 

(Lampiran 2, no 1). Hal ini berarti tingkat disiplin korektif pegawai di 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang 

berjalan dengan sangat baik dimana setiap pegawai melaksankan 

setiap aturan yang berlaku sehingga suasana kondusif ditempat kerja 

mendukung untuk lebih berproduktif. Setiap aturan yang telah 

ditetapkan dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga kedisiplinan 

ditempat kerja berjalan dengan baik. Faktor kinerja kedisiplinan 

meliputi beberapa pertanyaan yang meliputi kedisiplinan masuk jam 

kerja, kehadiran ditempat kerja, kerapian, ketepatan penyelesaian 

pekerjaan dan penyelesaian tugas. Dari hasil perhitungan tingkat 
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keberhasilan yang dicapai untuk factor kinerja dalam hal ketepatan 

masuk jam kerja menunjukan angka 81% yang berarti dalam hal ini 

menurut klasifikasi penilaian menunjukkan criteria sangat baik. 

Pelaksanaan disiplin preventif dikalangan pegawai PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor wilayah Usaha Pos VI Semarang berjalan dengan 

sangat baik. Dimana setiap pegawai sudah mengetahui dan memahami 

tiap-tiap standar kedisiplinan. 

Target yang dicapai dalam standar kedisiplinan berjalan 

dengan tepat pada waktunya. Karena pimpinan dapat memprestasikan 

setiap peraturan pada pegawai dengan baik. Sasaran pihak manajemen 

adalah untuk mendorong disiplin diri diantara karyawan. Dengan cara 

disiplin preventif ini, para karyawan menjaga disiplin diri mereka 

bukan karena semata-mata paksaan dari pihak manajemen. Hal ini 

berarti terjadi hubungan yang dinamis antara pihak-pihak manajemen 

dengan pegawai sehingga setiap pegawai mau dan sadar diri terhadap 

standar peraturan yang mereka buat secara bersama.  

Kedisiplinan dalam hal absent atau kehadiran ditempat kerja 

menunjukkan angka 90,6% (lampiran 3, no 2), yang berarti dalam hal 

ini tergolong dalam criteria sangat baik. Kesadaran pegawai PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang akan 

pentingnya masuk jam kerja tanpa absen sangat tinggi. Hal ini 

tentunya mempengaruhi prodiktifitas para pegawai. Kepatuhan para 

pegawai mentaati standar kehadiran ditempat kerja didasari oleh 
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motivasi pegawai akan kewajiban yang harus mereka laksanakan. 

Dengan kata lain, ini adalah sebagai kompensasi terhadap gaji yang 

mereka terima untuk mendatangkan profit bagi perusahaan. 

 Kedisiplinan tentang kerapian menurut perhitungan tingkat 

keberhasilan didapat angka sebesar 96,5 % (lampiran 3, no 3) yang 

tergolong sangat baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua 

pegawai memakai seragam dalam bekerja. Hal ini mungkin juga 

sebagai peraturan utama dalam perusahaan yaitu pemakaian seragam 

sebagai identitas perusahaan sehingga disiplin mengenai kerapian akan 

mencerminkan kekompakan semua elemen perusahaan. 

Kedisiplinan tentang penyelesaian tugas menurut tingkat 

keberhasilan diperoleh hasi 88,2% (lampiran 3, no 5), sehingga 

menurut hasil analisa bahwa sebagian besar tugas dapat selesai tepat 

waktu tanpa harus melakukan lembur. Ini merupakan hal yang baik 

karena disini produktifitas para pegawai terbukti sangat tinggi dan 

penguasaan materi akan tugas yang harus mereka emban sangat 

dikuasai dengan baik. Dari beberapa criteria factor-faktor kinerja 

tentang kedisiplinan tentang kerapian yang mencapai angka 96,5% 

(lampiran 3, no 3) dan yang paling sedikit adalah kedisiplinan tentang 

ketepatan masuk jam kerja. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan mengenai kerapian pakaian mungkin merupakan 

peraturan utama yang juga merupakan identitas dari suatu instansi 

sehingga tiap-tiap pakaian mencerminkan cirri-ciri perusahaan itu 



 

 

33 

sendiri. Sedangkan kurangnya kedisiplinan masuk tepat jam kerja 

lebih disebabkan karena kurangnya sangsi yang tegas mengenai 

pelanggaran keterlambatan masuk pada jam kerja. Ada beberapa solusi 

untuk mengatasi masalah kurangnya ketepatan masuk jam kerja antara 

lain dengan mengumpulkan para karyawan dan mengutarakan 

keprihatinannya kepada mereka dan memohon untuk diperbaiki. 

Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para 

pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan 

organisasional. Pelatihan dan pengembangan penting karena keduanya 

merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk 

mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam 

oprganisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk 

kemudian dapat meningkatkan produktifitasnya. Pelatihan dan 

pengembangan merupakan tanggung jawab bersama dan utamanya 

menejemen puncak (pimpinan) serta mendapat dukungan dari berbagai 

pihak. Pimpinan mempunyai tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan 

umumdan prosedur yang dibutuhkan untuk menerapkan program 

pelatihan dan pengembangan. Untuk itu komitmen pimpinan sangat 

penting agar berlangsung secara efektif, baik dari perencanaan, proses 

serta tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Kualitas pelatihan 

operasional sangat tergantung pada kemampuan pengantar untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 

megevaluasikan program pelatihan. Untuk itu pemilihan terhadap 
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penatar benar-benar diperhatikan, tidak harus mengambil dari pegawai 

yang lebih senior karena mereka dipandang produktif dalm bekerja 

tetapi belum tentu mereka dapat sebagai penatar yang kompeten. 

Setelah ditetapkan perlunya pelatihan, tahap berikutnya 

adalah pengembangan program pelatihan. Dalam tahap ini tidak bisa 

dilepaskan dengan upaya menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk pelatihan dan pengembangan metode-metode pelatihan. Metode 

pelatihan dibagi atas 2 kategori yaitu Informal method dan 

experimental method. Informal menthod adalah metode yang 

menggunakan pendekatan satu arah, dimana informasi ndiberikan 

kepada peserta pelatihan oleh para pelatih. Metode ini cocok untuk 

mengajarkan materi keterampilan dan sikap. Experimental method 

adalah metode yang mengutamakan keluesan komunikasi, fleksibel, 

lebih dinamis, baik dengan instruktur maupun sesama peserta dan 

langsung menggunakan alat-alat yang tersedia.  

Dari hasil penghitungan kinerja pegawai faktor 

pengembangan sebesar 51,2% (lampiran 2, no 3)  menunjukkan bahwa 

pengembangan tergolong baik.Ada beberapa factor penilaian tentang 

faktor kinerja yaitu mengenai keikutsertaan mengikuti pelatihan, 

manfaat pelatihan, fasilitas kerja dan suasana kerja. Dalam 

penghitungan hasil kinerja tentang keikutan pelatihan didapat angka 

sebesar 55% (lampiran 3, no 6) yamg berarti menurut klasifikasi 

penilaian tergolong baik. Keikutsertaan mengikuti pelatihan lebih 
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ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan terhadap para 

karyawannya. Penentuan kebutuhan pelatihan untuk mengikutsertakan 

para pegawai memerlukan beberapa analisis personalia. Analisis 

operasional dan analisis personalia. Analisis operasional adalah 

pemeriksaan jenis-jenis permasalahan yang dialami organisasi dimana 

permasalahan itu dialami organisasi. Analisis operasional adalah 

proses menentukan perilaku-perilaku yang dituntut dari pemegang 

jabatan dan standar kinerja yang harus dipenuhi. Analisis personalia 

adalah mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan – kebutuhan 

kerja dengan organisasi yang teridentifikasi dengan karakteristik 

masing-masing karyawan. Jadi sikap keikutsertaan pegawai untuk 

mengikuti pelatihan lebih disebabkan oleh tuntutan perusahaan untuk 

memenuhi tujuan perusahaan agar produktifitas pegawai tetap dalam 

posisi stabil. 

Menurut hasil penghitungan kinerja pegawai factor manfaat 

pelatihan didapat angka 79,3% (lampiran 3, no 7) yang berarti menurut 

klasifikasi tergolong baik. Artinya pelatihan yang mereka ikuti ada 

manfaatnya dalam karir mereka. Penetapan karir  seseorang 

merupakan langkah awal untuk jenjang karirnya. Disinilah saatnya 

perlu mulai dipikirkan oleh pegawai tentang pengembangan dirinya 

masing-masing sesuai sesuai kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki. Departemen SDM dapat membantu pengembangan diri 

pegawaiorganisasi yang bersangkutan dengan system yang baik. 
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Sistem pengembangan karir merupakan usaha secara formal dan 

terorganisir serta terencana untuk mencapai keseimbangan antara 

kepentingan karir individu dengan organisasi secara keseluruhan. 

Pengembangan karir harus didukung dengan SDM yang ada dan 

system SDM yang lain. 

 Untuk itu dfepartemen SDM seharusnya memberikan 

kepada pegawainya informasi yang mereka butuhkan untuk 

perencanaan karir. Pengembangan karir individual memerlukan 

dukungan dan umpan balik dari manajemen puncak sehingga salah 

satu keuntungan program pengembangan karir adalah adanya 

komunikasi yang lebih baik antara manajer dengan pegawai serta 

organisasi secara utuh. Manejer harus mampu bekerjasama dengan 

SDM yang professional untuk merumuskan strategi-strategi baru 

dalam pengembangan karir dan siap menolong mereka karena mereka 

akan merancang dan mengimplementasikan program pengembangan 

karir sesuai dengan kepentingan organisasi. Untuk keperluan tersebut 

departemen SDM dapat mengatur perkembangan karir seseorang, 

misalnya dengan pendidikan dan pelatihan atau program penyegaran. 

Fasilitas kerja juga mempengaruhi tujuan organisasi atau perusahaan 

disamping pelatihan dan pengembangan karir. Dari hasil penghitungan 

kinerja pegawai menurut pengaruh antara fasilitas kerja dan 

produktifitas pegawai menunjukkan angka 72,1% (lampiran  3,no 8). 

Menurut analisa dari angka tersebut berarti fasilitas ditempat kerja 
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sudah memenuhi standar untuk dapat melakukan pekerjaan, misalnya 

seseorang sekretaris tak akan pernah luput dari mesin ketik dan 

computer. 

Suasana kerja akan dapat mempengaruhi tingkat 

produktifitas. Dari hasil penghitungan kinerja yang diperoleh angka 

sebesar 77,6% (lampiran 3, no 9) kalsifikasi ini tergolong dalam 

keadaan sangant baik. Hasil kesimpulan menurut data diatas adalah 

bahwa sebagian besar suasana kerja pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang sangat kondusif sehingga 

karyawan dan para pegawai dapat lebih mengembangkan bakat dan 

keterampilan mereka melalui pengembangan karir. Suasana kerja 

disini lebih ditekankan pada kondisi lingkungan sekitar seperti tingkat 

kebisingan diruang kerja, dan tingkat kebersihan lingkungan di sekitar 

ruang kerja. 

Pelatihan dilaksanakan untuk dapat memenuhi tujuan dan 

target – target dari organisasi pada pegawainya. Sedangkan 

pengembangannya dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga 

pelatihan banyak sekali manfaatnya bagi pegawainya dan perusahaan 

terutama terhadap karyawan baru. Dari hasil penghitungan tingkat 

keberhasilan sebesar 82,1% (lampiran 3,no 12) yang tergolong dalam 

kriteria sangat baik. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang 

sangat membutuhkan pelatihan karena terbukti bahwa pelatihan yang 
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diikuti  banyak sekali membawa manfaat pada kerja. Latihan dan 

pengembangan mempunyai berbagai manfaat karir jangka panjang 

yang membantu karyawan untuk lebih tanggung jawab pada pekerjaan 

yang diberikannya. Program-program  latihan tidak hanya penting 

untuk individu tetapi juga organisasi dan hubungan manusiawi dalam 

kelompok kerja. Cara yang paling mudah untuk meringkas manfaat-

manfaat pelatihan adalah dengan menyadarinya sebagai investasi 

organisasi dalam sumber daya manusia. Hasil kesimpulan dari factor 

kinerja mengenai pengembangan dapat disimpulkan bahwa penilaian 

paling sedikit adalah pada keikutsertaan mengikuti pelatihan yang 

mencapai angka  sebesar 55% (lampiran 3,no 6) dan yang paling 

banyak adalah tentang manfaat pelatihan dari penelitian sebesar 82,1% 

(Lampiran 3, no 12). Hal ini sangat baik dimana sebagian besar 

pegawai banyak yang mengikuti pelatihan dan banyak memberikan 

manfaat dalam setiap pekerjaan yang mereka jalani. 

Produktifitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni 

seberapa besar hasil akhir yang diperoleh didalam proses produksi. 

Dalam hal ini tidak terlepas dengan efesiansi dan evektifitas. Ada 

beberapa pengaruh yang menentukan besar kecilnya produktifitas 

suatu instansi antara lain mengenai pengetahuan dan keterampilan 

sesungguhnya yang mendasari pencapaian produktifitas. Konsep 

pengetahuan lebih berorientasi pada intelegensi, daya pikir dan 

penguasaan ilmu serta sempitnya wawasan yang dimiliki seseorang. 
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Dengan demikian pengetahuan adalah akumulasi hasil proses 

pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non formal 

yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecahan 

masalah, dan daya cipta termasuk dalam melakukan atau 

menyelesaikan pekerjaan. Keterampilan adalah kemampuan dan 

penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat 

kekaryaan. Keterampilan diperoleh dari proses belajar dan berlatih. 

Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Dengan 

keterampilan yang dimiliki seseorang pegawai diharapkan mampu 

menyelesaikan pekerjaan secara produktif. Konsep ini jauh lebih luas 

karena dapat mencakup sejumlah kompentensi. Dengan demikian 

apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 

sangat tinggi, yang diharapkan memiliki ability yang tinggi pula. Jika 

kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam 

hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka akan 

menguntungkan. Seperti contoh misalnya seseorang pegawai 

mempunyai kebiasaan tepat waktu, disiplin, simple, maka perilaku 

kerja juga baik dan apabila diberi tanggung jawab akan menepati 

aturan – aturan dan kesepakatan yang berlaku. Dengan demikian 

perilaku manusia juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang 

telah tertanam dalam diri pegawai sehingga dapat mendukung kerja 
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yang efektif. Dengan kondisi pegawai tersebut, maka produktifitas 

dapat dipastikan dapat berwujud. 

Untuk dapat menjangkau produktifitas dan efisiensi yang 

tinggi perlu diadakan penetaan kembali, terutama penataan 

Manejemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Orientasi MSDM 

hendaknya tidak sekedar bekerja untuk mengembangkan diri. Dengan 

demikian keinginan menjangkau prestasi yang tinggi akan 

mengantarkannya pada upaya meningkatkan produktifitas dapat 

dilakukan melalui tiga rentetan proyek seperti operasi-operasi, 

teknologi dan personalia. Proyek-proyek ini memerlukan pemahaman 

yang menyeluruhkan tentang ilmu perilaku terapan karena 

pengetahuan tersebut dapat mengerahkan pada peningkatan 

produktifitas. Dari hasil penghitungan kinerja yang dicapai pada 

tingkat produktifitas dikalangan pegawai di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang tergolong baik 

yaitu sebesar 73,2%. Hal ini didukung oleh kemampuan pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tetap. 

Kenaikan gaji merupakan pendorong utama bagi pekerja. 

Walaupun ada berbagai pendorong selain uang, upah merupakan factor 

utama dalam hubungan kerja. Jadi sudah menjadi tugas pimpinan 

untuk menemukan paket pendorong yang dapat meningkatkan 

produktifitas maksimum karyawan. 
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Supaya efektif, system imbalan harus cocok dengan keadaan 

tertentu perusahaan dan harus ditinjau kembali secara teratur. Suatu 

system pembayaran upah yang dirancang dengan baik merupakan 

salah satu cara yang paling efektif bagi pimpinan untuk dapat 

menyampaikan pandangan megenai nilai seseorang karyawan. Adapun 

factor yang mempengaruhi tingkat upah dan gaji yaitu produktifitas 

seseorang, kemampuan perusahaan untuk berlaba, dan gerakan umum 

dalam tingkat upah. Hubungan upah didalam perusahaan dapat 

ditetapkan oleh penilaian pekerjaan dan kemudian dihubungkan 

dengan pasar tenaga kerja di luar dengan mengunakan survey gaji dan 

upah. Berdasarkan bertambahnya gaji dan upah seiring dengan 

meningkatnya kelas mungkin sepenuhnya berdasarkan pada penilaian 

pimpinan dalam hal kecakapan kerja atau dengan sendirinya menurut 

masa kerja. 

Faktor gaji untuk pegawai pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang menurut penghitungan hasil 

kinerja memperoleh angka 64,1% (lampiran 2,no 4). Hal ini terlihat 

bahwa tingkat produktifitas pegawai di Kantor Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang termasuk cukup tionggi, 

mengingat produktifitas merupakan salah satu factor pendukung 

tingkat pendapatan pegawai.       
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

         PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) yang 

berbentuk persero, yaitu sebagai penyedia sarana komunikasi yang 

usahanya tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Di 

setiap perusahaan pasti mempunyai strategi dan kebijakan terhadap 

kinerja seluruh karyawannya. Sebagaimana telah diuraikan pada 

hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan mengenai kinerja pegawai di PT.  Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Pos VI Semarang yaitu sebagai berikut: 

1. Kinerja Pegawai di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Wilayah Usaha Pos VI Semarang secara keseluruhan 

tergolong dalam kategori baik, hal ini terbukti menurut hasil 

meliputi seluruh factor kinerja yaitu kedisiplinan, 

pegembangan, produktifitas, dan gaji. 

2. Adapun aspek – aspek kinerja pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang sebagai 

berikut: 

a. Aspek Kedisiplinan kinerja para pegawai pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 
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Semarang masuk dalam criteria dalam kriteria sangat 

baik. 

b. Aspek Pengembangan dalam kinerja pegawai pada PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang tergolong dalam kriteria Baik. 

c. Aspek Produktifitas dalam kinerja para pegawai pada PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang masuk dalam kriteria baik. 

d. Aspek gaji dalam kinerja para pegawai pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos VI 

Semarang masuk dalam kriteria baik. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Wilayah Usaha Pos VI Semarang, ada beberapa hal yang hendak 

disampaikan yaitu: 

1. Pelatihan dan pegembangan merupakan masalah utama yang 

harus diperbaiki karena hal ini menyangkut kesiapan dan 

kemampuan untuk menjalankan tugas serta pegembangan 

karier para pegawai yang mana akan menentukan tingkat 

produktifitas dan kinerja yang optimal. 
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2. Ketepatan dalam penyelesaian tugas hendaknya dapat lebih 

dapat ditingkatkan lagi untuk membentuk suatu perusahaan 

yang dapat melayani masyarakat.  
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Lampiran 2 

 

Penghitungan masing-masing faktor 

1. Kedisiplinan 

DP = 2052      x  100% 
          2300 

                   = 89,2% 

 

2. Pengembangan 

DP = 1649        x 100% 
          3200 

 

3. Produktifitas 

DP =  674         x 100% 
           920 

       =  73,2% 

 

4. Gaji 

DP =  885        x 100% 
          1380 

       =  64,1% 
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Lampiran 3 

Penghitungan Tingkat Keberhasilan Yang dicapai per bab faktor kinerja 

1. Pertanyaan no.1 

DP = 373       x 100% 
          460 

      = 81% 

2. Pertanyaan no.2 

DP = 417      x 100% 
          460 

      = 90,6% 

3. Pertanyaan no.3 

DP = 444      x100% 
          460 

      = 96,5% 

4. Pertanyaan no.4 

DP = 410       x100% 
          460 

      = 89,1% 

5. Pertanyaan no.5 

DP = 406     x100% 
          460 

      =  88,2% 

6. Pertanyaan no.6 

DP = 253     x100% 
          460 

      =  55% 
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7. Pertanyaan no.7 

DP = 365     x100% 
          460 

       = 79,3% 

 

8. Pertanyaan no.8 

DP = 332     x100% 
          460 

      =  72,1% 

 

9. Pertanyaan no.9 

DP = 357    x100% 
          460 

= 77,6% 

 

10. Pertanyaan no.10 

DP = 270   x100% 
          460 

      =  58,6% 

 

11. Pertanyaan no.11 

DP = 266    x100% 
          460 

       = 57,8% 
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12. Pertanyaan no.12 

DP =  378    x100% 
            460 

       =  82,1% 

 

13. Pertanyaan no.13 

DP =  355    x100% 
           460 

       =  72,8% 

 

14. Pertanyaan no.14 

DP =  336    x100% 
           460 

      =  73,0% 

 

15. Pertanyan no.15 

DP = 254    x100% 
          460 

       = 55,2% 
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Lampiran 4 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR USAHA POS VI 

SEMARANG 

 

Kami memohon kesediaan Saudara / Saudari untuk mengisi angket ini 

dengan sejujurnya. 

Segala data yang Saudara / Saudari berikan kami jamin kerahasiaannya. 

Nama                :………………………………………………… 

Jabatan              :………………………………………………… 

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling benar dengan pendapat 

Saudara / Saudari. Adapun untuk pengisian jawaban yang Saudara / Saudari 

pilih dengan cara menyilangkan pilihan.  

1.  Berapa kali anda tidak tepat masuk sesuai jam kerja dalam sebulan: 

a. Tidak pernah 

b. 1 kali 

c. 2 kali 

d. 3 kali 

2. Berapa kali anda tidak masuk bekerja / absent dalam sebulan? 

a Tidak pernah 

b 1 kali 

c 2 – 5 kali 

d lebih dari 5 kali 
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3. Berapa kali anda tidak masuk menggunakan pakaian seragam dalm 

bekerja untuk waktu satu bulan? 

a Tidak pernah, slalu menggunakan pakaian seragam 

b 1 kali 

c 2 – 5 kal;i 

d lebih dari 5 kali 

4. Berapa kali anda melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan target/waktu 

yang ditentukan? 

a. Tidak pernah, selalu tepat pada waktunya 

b. 1 kali 

c. 2 – 5 kali 

d. lebih dari 5 kali 

5. Seberapa kali anda lembur dalam satu bulan? 

a. Tidak pernah 

b. 1 – 2 kali 

c. 2 – 3 kali 

d. lebih dari 5 kali 

6. Berapa kali anda mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan? 

a. Setiap kali ada pelatihan selalu ikut 

b. 1 kali 

c. lebih dari 2 kali 

d. Tidak pernah sama sekali 
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7. Pelatihan yang anda ikuti apakah bermanfaat dalam karir? 

a. Sangat bermanfaat 

b. Cukup bermanfaat 

c. Kurang bermanfaat 

d. Tidak bermanfaat 

8. Apakah fasilitas kerja yang diberikan oleh perusahaan sudah memenuhi 

untuk bekerja? 

a. Sangat memenuhi 

b. Cukup memenuhi 

c. Kurang memenuhi 

d. Tidak memenuhi sama sekali 

9. Apakah suasana kerja saudara sangat mendukung bekerja lebih 

produktif? 

a. Ya, sangat mendukung sekali 

b. Cukup mendukung 

c. Kurang mendukung 

d. Sama sekali tidak mendukung 

10. Apakah pekerjaan anda dalam seminggu selesai sesuai dengan 

standar/target yang ditetapkan oleh perusahaan? 

a. Sangat sesuai dan selesai sebelum waktunya 

b. Cukup sesuai dan tepat waktu 

c. Kurang sesuai 

d. Tidak sesuai dan tidak selesai tepat waktu 
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11. Menurut anda, apakah gaji yang anda terima sudah sesuai dengan 

harapan anda? 

a. Ya, sudah sesuai dengan harapan 

b. Cukup sesuai dengan harapan 

c. Kurang sesuai dengan harapan 

d. Tidak sesuai dengan harapan 

12. Menurut pendapat Saudara/ Saudari apakah ada manfaatnya dengan 

melakukan pelatihan? 

a. Sangat membuka wawasan dan meningkatkan kemampuan kerja 

b. Cukup membuka wawasan dan meningkatkan kemampuan kerja 

c. Kurang membuka wawasan dan meningkatkan kemampuan kerja 

d. Sangat sedikit hasil 

13. Apakah gaji sangat mempengaruhi prestasi anda dalam bekerja? 

a. Sangat mempengaruhi 

b. Cukup mempengaruhi 

c. Kurang mempengaruhi 

d. Sama sekali tidak mempengaruhi 

14. Seberapa banyak anda mengalami kenaikan gaji dalam 5 tahun? 

a. Lebih dari 3 kali 

b. 2 kali 

c. 1 kali 

d. Sama sekali tidak pernah mengalami kenaikan gaji 
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15. Menurut pendapat Saudara/Saudari, bagaimanakah gaji yang anda 

terima selama ini? 

a. Sangat sesuai dengan hasil kerja 

b. Cukup sesuai dengan hasil kerja 

c. Kurang sesuai dengan hasil kerja 

d. Sama sekali tidak sesuai dengan hasil kerja 

       

 


