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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. Sesungguhnya beserta kesulitan itu sesudahnya terbentang kemudahan      

(QS. Al Insyirah: 6) 

2. Aja ngendem barang/pikir kang ora becik marang sapa wae; Aja gawe seriking 

liyan/sakit hati orang lain; Aja sewiyah-wiyah marang sepada-pada; saling 

menghargai , didasari sabar, narimo, ikhlas lahir batin; Yen kepethuk sapa wae 

ananging ming becik; Yen mesem kudu tekan ning ati.  
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Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang merupakan suatu organisasi 
yang mempunyai sumber daya manusia untuk melaksanakan tugasnya. Peran 
manusia dalam organisasi sebagai pegawai memegang peranan yang menentukan, 
karena hidup matinya organisasi semata-mata tergantung dari manusia. Untuk 
mencapai tujuan organisasi, salah satu faktor yang sangat penting adalah prestasi 
kerja pegawai. Prestasi kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor salah satunya 
adalah pengembangan pegawai yang dapat memberikankejelasan untuk 
menjalankan tugas sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. 
Berdasarkann dari pengamatan sementara prestasi kerja pegawai Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Semarang belum optimal termasuk salah satu faktor 
yaitu kualitas kerja pegawai. Namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan 
melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah 
pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai pada BKD 
Kota Semarang?(2) Seberapa besar pengaruh pengembangan pegawai terhadap 
prestasi kerja pegawai pada BKD Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan : (1) 
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengembangan pegawai terhadap 
prestasi kerja pegawai pada BKD Kota Semarang, Dan (2) Untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai 
pada BKD Kota Semarang. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan 
kemudian diolah dengan menggunakan komputasi program SPSS, sebelum 
dilakukan analisis dengan tehnik regresi linier sederhana dilakukan pengujian 
prasyarat analisis regresi. 

Hasil uji normalitas variabel pengembangan pegawai diperoleh harga 
komogorov-smirnov Z sebesar 0.640  dengan asymprod signifikansi 0.808           
sedangkan untuk variabel prestasi kerja pegawai diperoleh harga komogorov-
smirnov Z sebesar 0.739  dengan asymprod signifikansi 0.645.  Dan uji linieritas 
diperoleh  F hitung sebesar  1.025  dengan signifikansi sebesar 0.435. Dari 
analisis regresi linier sederhana diperoleh F hitung= 39,913  dan F tabel=3,955 ,   
karena   F hitung>F tabel maka hipotesis diterima. Hasil penelitian analisis 
deskriptif persentase menunjukkan variabel pengembangan pegawai sebesar 
75,27%  yang termasuk kategori baik, dengan indikator pendidikan dan latihan  
sebesar 77,20%   dengan kategori baik, promosi sebesar 74,13 %  kategori baik 
dan mutasi sebesar 72,29% dengan kategori baik. Sementara prestasi kerja 
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pegawai sebesar74,04 %  dengan kategori dengan indikator kerjasama sebesar     
73,98% kategori baik, tanggung jawab sebesar 72,58% kategori baik, kedisiplinan 
sebesar 78,43 % kategori baik, kepemimpinan sebesar 71,32 % kategori baik dan 
kualitas kerja sebesar 73,16% kategori baik. Adapun besarnya koefisien 
determinasi (R2) diperoleh 32,2 % .Hal ini menunjukkkan bahwa pengaruh 
pengembangan  pegawai terhadap prestasi kerja pegawai sebesar 32,2 %. 

Mengacu pada hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh positif antara pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Besarnya pengaruh tersebut 
adalah     32,2% Sedangkan sisanya 67,8 % dipengaruhi oleh faktor lain.  

Berdasarkan penelitian diatas masih ditemukan kelemahan-kelemahan 
yang muncul, oleh karena itu disarankan sebagai berikut :(1) Mengingat 
pengembangan pegawai berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, maka pihak 
pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang hendaknya melakukan 
peninjauan mengenai kebijakan program pengembangan pegawai yaitu dengan 
pemantapan sistem pengembangan pegawai dan melakukan pendekatan 
okupasional yaitu spesifikasi dan standar kompetensi jabatan serta manajemen 
pelaksanaan informalitasnya. (2) Untuk para pegawai sendiri diharapkan 
melaksanakan tugas secara disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan tugas 
masing-masing dan lebih giat dalam mengikuti setiap kegiatan pengembangan 
pegawai sehingga akan tercipta iklim kerja yang harmonis dan saling 
menguntungkan antara pihak lembaga dan pihak pegawai akan dapat 
menyesuaikan diri sehingga prestasi kerja meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan suatu organisme. Sebagai lembaga atau organisasi, 

setiap organisasi harus terus menerus bertumbuh baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Kemampuan bertumbuh ini memungkinkannya tangguh bukan saja 

dalam mempertahankan eksistensinya akan tetapi juga dalam mengembangkan 

dirinya secara mantap dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu bentuk 

organisasi formal yakni organisasi perkantoran. 

Kantor merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan registrasi 

(pencatatan), komputasi (pengolahan), komunikasi dan informasi. Kegiatan  

tersebut ditujukan untuk menyediakan keterangan atau informasi yang lengkap 

dan akurat, memberikan pelayanan kepada para pengguna informasi secara 

optimal. Semua kegiatan bermuara untuk pencapaian tujuan yang tentunya tidak 

akan terlepas dari adanya dukungan personel kantor. 

Personel kantor dalam hal ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang, pegawai merupakan faktor sentral yang menggerakkan dinamika 

organisasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi akan menjadi dinamis 

apabila dikelola secara baik oleh pegawai yang memiliki kualitas kerja yang 

tinggi. Secara konkret individu pegawai yang berprestasi akan membawa 

keuntungan dan kemajuan organisasi, sedangkan pegawai yang tidak berprestasi 

akan merugikan organisasi. Apabila pegawai parasit sudah cukup dominan, 
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kerugian organisasi akan mendatangkan kehancuran. Oleh karenanya setiap 

organisasi harus menyadari eksistensinya dimasa depan tergantung pada prestasi 

pegawai yang dimilikinya. Tanpa adanya dukungan pegawai yang kompetitif, 

sebuah organisasi akan mengalami kemunduran. Untuk mencapai tujuan 

organisasi maka salah satu faktor yang sangat penting adalah prestasi kerja 

pegawai , sebab dapat menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi.  

Prestasi kerja pegawai berkaitan dengan adanya akibat yang dikehendaki, 

hal ini mengandung maksud bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dapat 

menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu hasil optimal yang 

dapat dicapai. Adapun prestasi kerja pegawai itu sendiri  dipengaruhi oleh faktor 

pengembangan pegawai. Siswanto (1989:195) menyatakan bahwa prestasi kerja 

pegawai adalah hasil kerja yang telah dicapai seorang tenaga kerja atau pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  Pegawai 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan organisasi maka 

perhatian dan pembinaan terhadap pegawai sebagai pekerja atau manusia pribadi 

adalah penting, sebab kurangnya perhatian dan pembinaan akan menimbulkan 

akibat yang pada akhirnya dapat mematikan organisasi.  

Salah satu upaya yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja 

pegawai adalah melalui program pengembangan pegawai. Pengembangan 

pegawai adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui 

pendidikan dan latihan, promosi dan pemindahan pegawai (Hasibuan 2000:69). 

Upaya ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
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efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sehingga mampu memberikan 

kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tingkat efektifitas ini 

ditentukan oleh kemampuan pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap, kerjasama dalam tim, kemampuan pemecahan masalah dan 

berbagai kemampuan manajerial lainnya. Dari uraian di atas ditarik kesimpulan 

bahwa secara teori pengembangan pegawai akan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan prestasi kerja pegawai. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara diperoleh informasi bahwa di 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang yang merupakan perangkat daerah 

mempunyai tugas membantu pejabat pembina dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil/daerah kota Semarang.  Dalam 

rangka pembinaan terhadap pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 

memberikan keleluasaan pada pegawai untuk mengembangkan potensi dirinya 

melalui program pengembangan pegawai untuk mencapai sasaran-sasaran 

program ataupun tujuan organisasi. 

Pengembangan pegawai yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang yaitu dengan memberikan kesempatan pada pegawai untuk 

mengikuti pengembangan pegawai dengan cara mengirim ke instansi lain dan 

mendatangkan instruktur dari instansi lain Pengembangan pegawai   

mengakibatkan timbulnya perubahan dalam kebiasaan dan cara bekerja   pegawai, 

sikap, memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Prestasi kerja yang meningkat 

itu berarti bahwa kualitas kerja pegawai mengalami peningkatan dengan 

kemampuan pegawai yang meningkat diharapkan pegawai dapat menyelesaikan 
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masalah. Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang para pegawai belum 

sepenuhnya menyadari arti pentingnya peranan pengembangan pegawai, hal ini 

dapat dilihat dari kemampuan yang terbatas, posisi atau jabatan yang lebih tinggi 

meskipun ia telah bekerja selama bertahun-tahun dan masih kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan pegawai terhadap pekerjaannya karena masih 

adanya pegawai yang meminta pekerjaaannya diselesaikan pegawai lain yang 

menjadi tanggung jawabnya serta adanya disorientasi dalam mengikuti program 

pengembangan pegawai yang diberikan oleh organisasi. Hal ini dapat didukung  

dengan menurunnya jumlah pegawai yang menerima penghargaan atas 

prestasinya dan program pengembangan pegawai yang dilakukan oleh pegawai   

(lampiran 18 halaman 109). 

Pengembangan pegawai merupakan suatu usaha yang penting dalam suatu 

organisasi sebab dengan pengembangan pegawai itulah organisasi dapat maju dan 

berkembang. Tujuan pengembangan pegawai adalah memperbaiki prestasi kerja 

pegawai. Dengan pengembangan pegawai diharapkan pegawai dapat  

memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pegawai serta memperbaiki sikap 

pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Apabila dilihat dari segi biaya, 

pengembangan pegawai memang membutuhkan biaya yang cukup besar, akan 

tetapi biaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi organisasi dibidang 

personalia. Pengembangan pegawai memberi tekanan pada peningkatan tugas-

tugasnya secara efektif dan efisien. Pegawai merupakan makhluk dinamis yang 

memiliki potensi untuk diberi kesempatan berkembang. 
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Dengan latar belakang yang menarik inilah sehingga ingin diketahui lebih 

lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengembangan 

Pegawai Terhadap Prestasi Kerja pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang” 

 

1.2. Permasalahan  

Mengacu pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

dikemukakan di sini adalah: 

1. Adakah pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang? 

2. Seberapa besar pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang?     

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan pegawai terhadap 

prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.   
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang hendak ditulis adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang 

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya dalam hal pengembangan pegawai 

dan prestasi kerja pegawai. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran akan pentingnya 

pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai serta dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang untuk 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan prestasi kerja para 

pegawai. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengetahui kondisi yang 

sebenarnya tentang pengembangan pegawai dan prestasi kerja pegawai sehingga 

menambah sumber daya manusia. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika skripsi. Adapun bagian ini 

sistematika skripsi ini adalah:  

Bab I yaitu pendahuluan, menceritakan tentang latar belakang masalah 

terkait denga fenomena yang terjadi pada obyek penelitian, permasalahan yang 

ada, penegasan istilah pada judul skripsi ini, tujuan diadakannya penelitian, 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dan garis besar sistematika skripsi. 
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Bab II yaitu tinjauan hasil penelitian sebelumnya, landasan teori dan 

hipotesis. Dalam bagian ini diuraikan tentang sub bab pengembangan pegawai 

meliputi pengertian pengembangan pegawai, tujuan pengembangan pegawai, 

faedah/manfaat pengembangan pegawai, pelaksanaan usaha pengembangan 

pegawai; sub bab prestasi kerja pegawai meliputi pengertian prestasi kerja 

pegawai, penilaian prestasi kerja pegawai, syarat penilaian prestasi kerja pegawai, 

manfaat penilaian prestasi kerja pegawai, unsur-unsur yang mempengaruhi 

prestasi kerja pegawai, metode penilaian prestasi kerja pegawai, dan kerangka 

berpikir dan hipotesis. 

Bab III yaitu metode penilaian. Dalam bab ini dibahas tentang populasi 

penilaian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, instrumen serta 

tehnik pengolahan dan analisis data. 

Bab IV adalah hasil penelitian. Dalam bab ini meliputi paparan gambaran 

umum organisasi/lembaga dan penganalisaan data yang diperoleh untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis sebagai hasil pembahasan. 

Bab V adalah simpulan dan saran yang diberisikan simpulan dari 

penelitian, kemudian saran-saran atau sumbangan yang sekiranya akan berguna 

untuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya  

Pegawai pada hakekatnya merupakan satu unsur yang menjadi sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia inilah yang 

menyebabkan suatu organisasi bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari. 

Bagaimanapun majunya tegnologi yang diterapkan oleh suatu organisasi tetapi 

tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang terorganisir dengan baik, terlatih 

dengan baik dan terjamin kesejahteraan, organisasi itu kemungkinan akan 

mengalami kemunduran. Dengan memberikan latihan dan keterampilan 

diharapkan pengembangan diri pegawai untuk dapat bekerja secara efektif dan 

efisien sehingga meningkatkan prestasi kerja pegawai. Penelitian yang 

berhubungan dengan prestasi kerja pegawai. Prestasi kerja pegawai merupakan 

hasil keseluruhan pekerjaan yang telah dilakukan seorang pegawai dalam 

mencapai apa yang menjadi tujuan suatu lembaga atau instansi. 

Penelitian mengenai prestasi kerja telah dilakukan oleh Khikmawati 

(1998) yang berjudul pengaruh upah terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

TELKOM Magelang, dimana prestasi kerja dipengaruhi oleh upah dengan 

sumbangan sebesar 62,16%. Penelitian oleh Bambang (1997) tentang pengaruh 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Sektretariat Daerah 

Kabupaten Pati, dimana prestasi kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan dengan 

sumbangan sebesar 87,9% dan prestasi kerja pegawai indikatornya kualitas kerja, 

kuantitas kerja, kerjasama, kepercayaan dan inisiatif. 

8 
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Penelitian oleh Andreana (1999) tentang pengaruh sistem pengupahan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Nusantara IX Kendal, dimana prestasi 

kerja dipengaruhi oleh upah dengan sumbangan 52,69% menunjukkan bahwa 

prestasi kerja dalam penelitian ini indikatornya kedisiplinan, kerjasama, tanggung 

jawab, kemampuan berkomunikasi dan keterampilan pemecahan masalah. 

Penelitian oleh Budiesti (1998) tentang pengaruh pengembangan pegawai 

terhadap semangat kerja karyawan Pura Coating pada PT. Pura Barutama Kudus, 

pengembangan pegawai memberikan sumbangan seberas 22,69% dengan 

indikator pendidikan dan latihan, promosi dan perpindahan. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Nurmayanti (1997) pengaruh pengembangan pegawai terhadap 

prestasi kerja pegawai menunjukkan bahwa pengembangan pegawai indikatornya 

pendidikan dan latihan, promosi, mutasi dan prestasi kerja dengan indikator 

kualitas dan kuantitas kerja karena pada PT. Dupantek bergerak dibidang sektor 

ekonomi (tekstil). Dari penelitian tersebut diperoleh sumbangan untuk 

pengembangan pegawai 77,8% dan prestasi kerja 73,8%. 

Dari penelitian Khikmawati, Bambang dan Andreana persamaan dalam 

penelitian ini adalah prestasi kerja dengan indikator kualitas kerja, kerjasama, 

kedisiplinan dan tanggung jawab. Penelitian tersebut besar sumbangan secara 

simultan yang diberikan sebesar 11,7% sedang sumbangan parsialnya yang 

diberikan pengembangan pegawai sebesar 77,8% dan prestasi kerja sebesar 

73,8%.  Berdasarkan hasil penelitian Nurmayanti memberikan saran kepada 

perusahaan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat serta 

diharapkan untuk para karyawan lebih giat mengikuti setiap kegiatan 
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pengembangan pegawai sehingga prestasi kerja meningkat. Berdasarkan 

penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini 

mengambil salah satu variabel-variabel yang ada dan pada tempat penelitian yang 

berbeda. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu pengembangan 

pegawai dengan indikator pendidikan dan latihan, promosi dan mutasi atau 

transfer.                    

 

2.2.  Pengembangan Pegawai 

2.2.1. Pengertian Pengembangan Pegawai 

Pengembangan Pegawai adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan 2000:69). 

Pengembangan pegawai adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan 

pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan 

informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, 

pengembangan pegawai adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengubah perilaku orang terdiri dari pengetahuan, kecakapan dan sikap (Moekijat 

1991: 8). 

Robert L. Manthis mendefinisikan pengembangan pegawai sebagai 

kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kecakapan pegawai guna 

pertumbuhan yang berkesinambungan di dalam organisasi. Pengembangan 

pegawai adalah suatu usaha yang ditujukan untuk memajukan pegawai baik dari 

segi karir, pengetahuan maupun kemampuan (Moenir 1992: 160). Pengembangan 
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pegawai adalah usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan umum 

bagi pegawai agar pelaksanaan tujuan lebih efektif dan efisien (Heldjrachman, 

Suad Husnan 1991: 74). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan pegawai adalah suatu usaha yang ditujukan untuk 

memajukan pegawai sehingga dapat mengubah perilaku pegawai terhadap 

pekerjaannya, baik dari segi sikap, pengetahuan maupun kemampuan. Contohnya 

adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang mengadakan program 

pengembangan pegawai bagi semua pegawai sesuai dengan bidangnya.  

 

2.2.2. Tujuan Pengembangan Pegawai 

Heldjrachman, Suad Husnan mengemukakan bahwa tujuan dari 

pengembangan pegawai adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja pegawai 

dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektifitas kerja 

tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan dan keterampilan 

pegawai maupun sikap pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya 

(Heldjrachman, Suad Husnan 1991: 74). Sedangkan Manulang mengemukakan 

bahwa tujuan pengembangan pegawai adalah untuk menambah pengetahuan, 

menambah keterampilan dan merubah sikap. Selanjutnya menurut Dale Yoder, 

Alfred Lateiner dan Joseph Triffin, tujuan pengembangan pegawai pada umumnya 

adalah: 

1. Supaya pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. 

Dengan diadakannya suatu pengembangan yang disusun secara cermat dan 

didasarkan pada metode yang berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan 

diharapkan pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan lelih efesien. 
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2. Supaya pengawasan lebih sedikit terhadap pegawai. 

Dengan pengembangan pegawai yang berpedoman pada keterampilan 

diharapkan menghasilkan pegawai yang cakap dan keterampilan akan dapat 

bekerja lebih efektif dan efisien yang mana akan berdampak pada berkurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh atasan. 

3. Supaya pegawai lebih cepat berkembang.  

Dengan adanya pengembangan pegawai, salah satu harapan adalah hasil 

kerja yang lebih baik dan prestasi pegawai yang meningkat maka adanya daya 

saing akan makin besar. Dengan demikian tujuan organisasi tercapai. 

4. Menstabilisasikan pegawai  (Manulang 1975: 14). 

 

2.2.3. Faedah/Manfaat Pengembangan Pegawai 

Faedah pengembangan pegawai dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi 

pegawai atau individu dan dari segi organisasi. Dari segi pegawai atau individu, 

pengembangan pegawai dapat memberi faedah dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan, terutama penemuan-penemuan terakhir dalam 

bidang ilmu pengetahuan. 

2. Menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus 

memperbaiki cara-cara pelaksanaan yang lama. 

3. Merubah sikap. 

4. Memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari 

organisasi tempat bekerja. 

Sedangkan dari segi organisasi, pengembangan pegawai dapat 

memberikan faedah dalam hal-hal sebagai berikut: 
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1. Menaikkan produktivitas pegawai. 

2. Menurunkan biaya. 

3. Mengurangi turnover pegawai. 

4. Memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena 

direalisirnya ketiga faedah tersebut lebih dahulu. 

5. Memperbaiki image kepada organisasi, sebagai suatu oragnisasi yang progesif 

sehingga bisa menarik calon-calon pegawai yang terbaik untuk mengisi 

lowongan-lowongan organisasi. (Manulang 1975: 15).    

 
2.2.4. Pelaksanaan Usaha Pengembangan Pegawai  

Pengenbangan pegawai adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan secara teoritis, teknis, konseptual dan moral pegawai sesuai dengan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan, promosi dan pemindahan 

pegawai (Hasibuan 2000: 69). Kegiatan organisasi atau manajemen yang 

ditujukan untuk melaksanakan program pengembangan pegawai dapat 

dilaksanakan melalui tiga cara, melalui pendidikan dan latihan, melalui promosi, 

melalui pemindahan pegawai (mutasi/transfer). 

A.  Melalui Pendidikan dan Latihan 

Pendidikan dan Latihan bagi para pegawai adalah proses memberi bantuan 

kepada para pegawai agar dapat memiliki efektifitas dalam pekerjaannya yang 

sekarang maupun dikemudian hari, dengan jalan mengembangkan pada dirinya 

kebiasaan berfikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan dan sikap serta 

pengertian yang tepat untuk melaksanakan pekerjaannya. (Widjaja A.W 1986: 

75). 
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1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan yaitu suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai 

dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan 

umum, termasuk peningkatan penguasaan teori pengambilan keputusan dalam 

menghadapi persoalan-persoalan organisasi. (Suprihanto J. 1988: 86). Pendidikan 

adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang 

termasuk peningkatan penguasaan teori dan kemampuan memutuskan terhadap 

persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. (Heldjrachman, 

Suad Husnan 1991: 82). Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum 

dan penguasaan teori dalam rangka mencapai tujuan organisasi.       

a. Pengertian Latihan 

Menurut Robert L. Manthis dalam Moenir, latihan adalah suatu proses 

belajar yang menghendaki kemampuan konsep, sikap atau pengetahuan dari 

orang-orang untuk membantu mereka mencapai tujuan. Sedangkan Michael J. 

Jucius dalam Moenir mendefinisikan latihan sebagai suatu proses peningkatan 

sikap, kemampuan dan kecakapan dari para pegawai untuk menyelenggarakan 

pekerjaan khusus. (Moenir 1992: 162). Latihan menurut Edwin B. Flippo dalam 

Moekijat adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan seorang 

pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. (Moekijat 1991: 3). Dari 

pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa latihan adalah suatu proses 

belajar untuk meningkatkan kecakapan, pengetahuan, keterampilan maupun sikap, 

dan tingkah laku pegawai. 
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b. Perbedaan Pendidikan dan Latihan 

Pendidikan dan Latihan sesungguhnya tidak sama, walaupun banyak 

persamaannya. Keduanya berhubungan dengan pemberian bantuan kepada 

pegawai agar dapat berkembang ke tingkat kecerdasan dan kemampuan yang 

lebih tinggi. Mengenal perbedaan pendidikan dan latihan ini, Edwin B. Flippo 

dalam Moekijat memberikan penjelasan, latihan berhubungan dengan peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tertentu, sedang 

pendidikan berkaitan dengan peningkatan pengertian dan pengetahuan atas 

seluruh lingkungan kita. (Moekijat 1991: 6). 

Pendidikan sifatnya lebih teoritis daripada praktis, sedang latihan lebih 

bersifat penerapan segera daripada pengetahuan dan keahlian, jadi lebih bersifat 

praktis. (Manulang 1983: 83). Pendidikan dimaksudkan untuk membina 

kemampuan atau mengembangkan kemampuan berfikir para pegawai, 

meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan para pegawai sehingga mereka 

dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan latihan 

dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan teknis sehingga pegawai dapat 

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. (Widjaja A.W 1986: 75). 

Dari pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat diambil 

kesimpulan: 

1) Pendidikan 

a) Bersifat teoritis 

b) Lebih banyak ditunjukan terhadap usaha pembinaan mental dan kejiwaan 

(sikap tingkah laku, kedewasaan berfikir, kepribadian). 
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2) Latihan 

a) Bersifat praktek 

b) Lebih banyak ditujuknya terhadap kecekatan, kecakapan dan            

keterampilan menggunakan anggota badan atau alat kerja.  

c. Manfaat Pendidikan dan Latihan 

Hampir semua pimpinan berpandangan kepada para pegawai, baik 

pegawai baru dan pegawai lama, perlu diberikan suatu pendidikan dan latihan.  

Adapun manfaat dari pendidikan dan latihan antara lain: 

1) Pendidikan dan Latihan meningkatkan stabilitas pegawai. 

2) Pendidikan dan Latihan dapat memperbaiki cara kerja pegawai sehingga cara 

kerja mereka tidak bersifat statis, melainkan selalu disesuaikan dengan 

perkembangan organisasi dan volume kerja. 

3) Dengan Pendidikan dan Latihan, pegawai mampu bekerja lebih efisien. 

4) Dengan pendidikan dan Latihan, pegawai mampu melaksanakan tugas dengan 

lebih baik. 

5) Dengan Pendidikan dan Latihan berarti pegawai diberi kesempatan 

mengembangkan diri. 

6) Pendidikan dan Latihan meningkatkan semangat kerja pegawai dan 

produktifitas organisasi. (Wursanto I.G 1989: 60).   

d. Tujuan Pendidikan dan Latihan 

Pada hakekatnya tujuan pendidikan dan latihan adalah: 

1) Menambah pengetahuan pegawai. 

2) Menambah keterampilan pegawai. 

3) Mengubah dan membentuk sikap pegawai. 
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4) Mengembangkan keahlian pegawai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan cepat dan lebih efektif. 

5) Mengembangkan semangat, kemampuan dan kesenangan kerja pegawai. 

6) Mempertinggi stabilitas pegawai. (Wursanto I.G 1989: 62).  

e. Cara atau Sistem Pendidikan dan Latihan  

1) Latihan ditempat kerja. 

2) Kuliah dan konferensi. 

3) Studi kasus. 

4) Role playing. 

5) Seminar dan lokakarya. 

6) Simposium. 

7) Kursus korespondensi. 

8) Diskusi kelompok. 

9) Permainan manajemen. 

10) Kombinasi. (Hasibuan 2000: 76-80). 

 

B. Melalui Promosi  (kenaikan jenjang/pangkat) 

1. Pengertian Promosi 

Istilah promosi (promotion) berarti kemajuan, maju ke depan, pemberian 

status penghargaan yang lebih tinggi. (Wursanto.I.G 1989: 68). Promosi adalah 

perubahan kedudukan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepangkatan 

atau jabatan yang lebih tinggi dari keadaan semula ditinjau dari segi tanggung 

jawab, syarat-syarat kerja maupun penghasilan. (Moenir A.S 1992: 173). 
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Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan lain yang lebih mempunyai 

status dan tanggung jawab yang lebih tinggi, biasanya disertai dengan kenaikan 

upah, gaji dan hak-hak lainnya. (Heldjrachman, Suad Husnan 1991: 111). Arun 

Manoppa dan Mirzas Saiyadim dalam Manulang merumuskan promosi adalah 

kenaikan jabatan dengan menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih 

besar dari sebelumnya, meskipun tidak selalu diikuti oleh kenaikan gaji. 

(Manulang 1983: 123). Sedangkan Promosi adalah perpindahan yang 

memperbesar authority dan responsibility pegawai ke jabatan yang lebih tinggi di 

dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya 

semakin besar. (Hasibuan 2000: 108). Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa promosi adalah perpindahan jabatan yang lebih tinggi dan 

kenaikan jabatan yang disertai dengan perubahan status, kekuasaan dan tanggung 

jawab yang lebih besar. 

2. Manfaat Promosi 

Promosi sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

pegawai, karena promosi dapat memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Promosi merupakan motivasi bagi pegawai untuk lebih maju dan lebih 

mengembangkan bakat, prestasi dan kariernya. 

b. Promosi merupakan usaha meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai. 

c. Promosi merupakan usaha mengisi formasi jabatan dengan mempergunakan 

sumber tenaga kerja dari dalam. 
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d. Bagi pegawai, promosi lebih penting daripada kenaikan gaji meskipun pada 

umumnya promosi disertai dengan pemberian gaji yang lebih tinggi. 

e. Promosi dapat menjamin keyakinan para pegawai, bahwa setiap pegawai 

selalu diberi kesempatan untuk maju dan mengembangkan karier dan prestasi. 

f. Promosi merupakan salah satu usaha menciptakan persaingan yang sehat 

diantara pegawai. (Wursanto I.G 1989: 69). 

3. Tujuan Promosi 

Tujuan pokok dari pelaksanaan program promosi, antara lain: 

a. Mempertinggi semangat kerja 

Promosi yang dikompensasikan pada pegawai yang menghasilkan prestasi 

kerja tinggi merupakan daya perangsang untuk mempertinggi semangat kerja. 

b. Menjamin stabilitas pegawai 

Apabila kebutuhan-kebutuhan pegawai termasuk promosi mendapat 

perhatian dari organisai/lembaga maka para pegawai akan merasa aman untuk 

terus menjalankan hubungan kerja dengan organisasi sehingga stabilitas pegawai 

juga akan terjamin. 

c. Realisasi untuk memajukan pegawai 

Peran pegawai dapat dikembangkan dengan menugaskan Ia untuk 

menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar yaitu dengan promosi. 

(Manulang 1983: 109). 

4. Dasar-Dasar Promosi 

Promosi merupakan insentif terbesar dari insentif pegawai. Promosi berarti 

perbaikan kedudukan dan atau pembayaran tambahan. Promosi biasanya 

didasarkan atas: 
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a. Kemampuan (sering tidaknya dinilai secara layak). 

b. Senioritas (biasanya dihitung masa kerja dalam organisasi/lembaga). 

c. Ujian (lebih banyak menguji pengetahuan daripada kemampuan). 

d. Wawancara perseorangan (menguji kepribadian dan sifat). 

e. Rasa senang dan tidak senang perseorangan (dapat berarti penurunan prestasi 

kerja dan pengurangan efisiensi). 

f. Gabungan dari beberapa faktor diatas. (Moekijat 1991: 190). 

Komponen yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pegawai 

meliputi: 

a. Misi, sasaran dan prosedur organisasi yang merupakan indikator umum 

kinerja, kebutuhan prasarana dan sarana termasuk kebutuhan kualitatif dan 

kuantitatif sumber daya manusia yang mewakilinya. 

b. Peta jabatan yang merupakan refleksi komposisi jabatan yang secara vertikal 

menggambarkan struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan dan 

secara horisontal menggambarkan pengelompokan jenis dan spesifikasi tugas 

dalam organisasi. 

c. Standart komprehensi yaitu tingkat kebolehan, lingkup tugas dan syarat yang 

harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan. 

d. Alur karier yaitu pola alternatif lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai 

sepanjang pengabdian dalam organisasi dimana terdapat pola gerakan pegawai 

baik secara horisontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat 

posisi yang lebih tinggi.  
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Tahapan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan makna 

keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13Tahun 2002 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 100 Tahun 2000 jo PP nomor 13 Tahun 2002 

adalah sebagai berikut: 

a. Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional maupun dari jabatan 

fungsional ke struktural baik secara horisontal maupun vertikal. 

b. Perpindahan jabatan secara horisontal adalah perpindahan jabatan pada tingkat 

eselon dan pangkat jabatan yang sama. 

c. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan jabatan yang bersifat 

kenaikan jabatan. (Hardianto 2004).     

5. Syarat-Syarat Promosi 

Syarat-syarat untuk promosi sudah barang tentu tidak sama untuk jabatan 

yang berlainan, Meskipun demikian ada beberapa syarat umum yang perlu 

diketahui. Seorang pegawai dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang 

lebih tinggi, apabila memenuhi persyaratan antara lain: 

a. Ada formasi atau lowongan jabatan. Lowongan jabatan dapat terjadi karena 

ada pegawai yang mengundurkan diri, pindah pekerjaan, dipensiun atau 

meninggal dunia. 

b. Pegawai yang berasangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

dalam analisis jabatan. 

c. Pegawai yang bersangkutan lulus dari seleksi. (Wursanto I.G. 1989: 70). 

 

 



 22

Syarat-syarat promosi pada umumnya meliputi hal-hal: 

a. Kejujuran  

Pegawai harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bawahannya, 

perjanjian-perjanjian dalam menjalankan atau mengolah jabatan tersebut, harus 

sesuai kata dengan perbuatannya. Dia tidak menyelewengkan jabatannya untuk 

kepentingan pribadinya. 

b. Disiplin 

Pegawai harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebahasaan. Disiplin 

pegawai sangat penting karena hanya dengan kedisiplinan memungkinkannya 

lembaga dapat mencapai hasil yang optimal. 

c. Prestasi kerja 

Pegawai itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggung 

jawabkan kualitas maupun kuantitas dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai dapat memanfaatkan waktu dan mempergunakan 

alat-alat dengan baik. 

d. Kerjasama 

Pegawai dapat bekerjasama secara harmonis dengan sesama pegawai baik 

horisontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran lembaga. Dengan demikian 

akan tercipta suasana kerja yang baik diantara semua pegawai.  

e. Kecakapan 

Pegawai itu cakap, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik tanpa mendapat bimbingan yang terus menerus dari 

atasannya. 
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f. Loyalitas 

Pegawai harus loyal dalam membela lembaga atau korps dari tindakan 

yang merugikan lembaga atau korpsnya. Ini menunjukkan bahwa Dia ikut 

berpartisipasi aktif terhadap lembaga atau korps.  

g. Kepemimpinan 

Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk 

bekerjasama dan bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran lembaga. Dia 

harus menjadi panutan dan memperoleh personality authority yang tinggi dari 

bawahannya. 

h. Komunikatif 

Pegawai itu dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau 

mempersepsi informasi dari atasan maupun dari bawahannya dengan baik, 

sehingga tidak terjadi miskomunikasi.   

i. Pendidikan 

Pegawai harus telah memiliki ijasah dari pendidikan formal sesuai dengan 

spesifikasi jabatan. (Hasibuan 2000: 110). 

6. Jenis-Jenis promosi 

a. Promosi sementara 

Seorang pegawai dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya 

jabatan yang lowong yang harus diisi. 

b. Promosi tetap 

Seseorang pegawai dipromosikan dari suatu jabatan yang lebih tinggi 

karena pegawai tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. 
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c. Promosi kecil 

Menaikkan jabatan seseorang pegawai dari jabatan yang tidak sulit 

dipindahkan kejabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak 

disertai dengan kenaikan/peningkatan wewenang, tanggung jawab dan gaji. 

d. Promosi kering 

Seorang pegawai dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi 

disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang dan tanggung jawab tetapi tidak 

disertai dengan kenaikan gaji. (Hasibuan 2000: 114-115). 

 

C. Melalui Pemindahan Pegawai (mutasi/transfer) 

1. Pengertian Pemindahan Pegawai (mutasi/transfer) 

Pemindahan atau mutasi adalah kegiatan dari pimpinan organisasi untuk 

memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap 

setingkat atau sejajar. (Nitisemito, A 1991: 116). Pemindahan adalah perpindahan 

dari tempat yang satu ke tempat yang kerja lain tanpa disertai perubahan kelas 

pekerjaan atau tidak disyaratkan kualifikasi kemampuan atau kecakapan yang 

lebih tinggi dari sekarang. (Moenir A.S 1992: 180). Mutasi adalah perubahan 

posisi jabatan atau tempat pekerjaaan yang dilakukan baik secara horisontal 

maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi. (Hasibuan  2000: 

101). Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemindahan pegawai adalah pemindahan jabatan satu ke jabatan lain 

dengan disertai perubahan status, upah maupun tanggung jawabnya. 
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2. Manfaat Pemindahan Pegawai (mutasi/ transfer) 

Pemindahan pegawai atau mutasi sangat penting dan perlu dilakukan, baik 

dilihat dari kepentingan pegawai maupun kepentingan organisasi. Mutasi 

bermanfaat untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan tenaga dibagian/unit yang kekurangan tenaga tanpa 

merekrut dari luar. 

b. Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya 

masing-masing. 

c. Menjamin keyakinan pegawai, bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena 

kekurangmampuan atau kekurang cakapan mereka. 

d. Memberikan motivasi kepada pegawai. 

e. Mengatasi rasa bosan pegawai pada pekerjaan, jabatan dan tempat kerja yang 

sama. (Nitisemito, A 1992: 132). 

3. Tujuan Pemindahan Pegawai (mutasi/transfer) 

a. Untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

b. Untuk menciptakan keseimbangan antara pegawai dengan komposisi 

pekerjaan atau jabatan. 

c. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai. 

d. Untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya. 

e. Untuk memberikan perangsangan agar pegawai mau berupaya meningkatkan 

kariernya yang lebih prestasinya yang lebih tinggi. 

f. Untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. 

g. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.  
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h. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. 

i. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik. 

j. Untuk menyelesaikan pekarjaan dengan kondisi fisik pegawai.  

k. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama pegawai. (Hasibuan 2000: 101).  

4. Pelaksanaan Pemindahan Pegawai (mutasi/transfer) 

Pelaksanaan pemindahan pegawai dilaksanakan melalui dua cara di dalam 

suatu organisasi yaitu sebagai berikut: 

a. Mutasi Biasa yaitu mutasi atau pemindahan pegawai tanpa diikuti dengan 

kenaikan pangkat/jabatan. 

Mutasi ini dilakukan dengan tujuan: 

1) Memenuhi keinginan pegawai yang bersangkutan. 

2) Mengurangi kekurangan tenaga di unit lain. 

3) Menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan, kemampuan dan bidangnya.  

b. Mutasi Promosi yaitu mutasi atau pemindahan jabatan yang diikuti dengan 

kenaikkan jabatan. 

Mutasi ini dilakukan dengan tujuan: 

1) Untuk mengisi formasi jabatan dengan mengambil tenaga dari dalam. 

2) Untuk membina karier pegawai. 

3) Untuk mengembangkan kemampuan pegawai. (Wursanto I.G. 1989: 67). 

5. Ruang lingkup Mutasi 

Mutasi Horisontal yaitu perubahan tempat atau jabatan pegawai tetapi 

masih pada ranking yang sama di dalam organisasi itu. 
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Mutasi ini mencakup: 

1) Mutasi tempat yaitu perubahan tempat kerja atau jabatan/posisi/golongannya. 

2) Mutasi jabatan yaitu perubahan jabatan atau penempatan pada posisi semula. 

3) Mutasi Vertikal yaitu perubahan posisi/jabatan/pekerjaan. (Hasibuan 2000: 

104). 

 

2.3. Prestasi Kerja Pegawai  

Dalam beberapa pelaksanaan suatu pekerjaan perlu diadakan hasil prestasi 

kerja yang telah dicapai pegawai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur hasil 

kerja masing-masing kegiatan dalam rangka mengembangkan hasil kualitas kerja 

mereka.    

2.3.1. Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau dihasilkan atau 

diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang. (Darma  1985: 7). Prestasi kerja 

adalah hasil kerja yang telah dicapai seorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. (Siswanto  1989: 195). Prestasi 

kerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

(Mangkunegara 2000: 67). Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah merupakan hasil keseluruhan pekerjaan 

secara kualitas yang telah dilakukan seorang pegawai dalam mencapai apa yang 

menjadi tujuan suatu lembaga atau instansi karena untuk memperoleh data pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang tidak mungkin dilakukan pendataan 

untuk data yang kuantitas.  
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2.3.2. Penilaian Prestasi Kerja 

Dalam menyelesaikan pekerjaan, antara pegawai yang satu dengan 

pegawai yang lain mempunyai kemampuan dan kualitas kerja yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu sangat penting untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja. 

Penilaian prestasi kerja adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa 

orang-orang pada tiap-tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang 

diinginkan pimpinan mereka (TV. Rao 1992: 9). Penilaian prestasi kerja 

merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap atasan, yang diakui 

pula bahwa banyak dialami kesulitan dalam menangani secara memadai 

 

2.3.3. Syarat Penilaian Prestasi Kerja 

Sistem penilaian prestasi kerja diadakan dengan memberikan, 

menyediakan atau mengadakan sebelumnya sarana, fasilitas dan kriteria penilaian. 

Prosedur untuk melaksanakan penilaian terhadap prestasi kerja disebut evaluasi 

prestasi atau perfomance evaluation. Evaluasi personal disusun berdasarkan 

perbedaan: 

1) Watak dan pribadi pegawai 

2) Sifat dan nilai masing-masing pekerjaan dan jabatan. (Admosudidjo 1989: 

279). 

Laporan tentang prestasi kerja harus obyektif dan harus mematuhi tiga 

syarat yaitu: 

1) Harus observabel artinya harus dapat dilihat, dinyatakan oleh penilai yang 

bersangkutan. 
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2) Harus universal, artinya harus dapat diberlakukan terhadap siapa yang 

menjalankan jabatan atau pekerjaan yang bersangkutan. 

3) Harus dapat dibedakan, artinya sifat atau ciri dengan nama sebutan yang 

tertentu harus dapat dibedakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang lain. (Atmosudidjo 

1989: 279). 

 

2.3.4. Manfaat Penilaian Prestasi Kerja 

Dari sudut pandang pihak pegawai, penilaian prestasi kerja bermanfaat 

untuk memberikan kepada pegawai bagaimana ia telah melakukan pekerjaannya 

dan mengetahui kelemahan-kelemahannya. Apa yang dapat diperbuat selanjutnya 

untuk mengubah perilaku kerja agar dapat memperkirakan kemungkinan 

memperoleh kompensasi, menentukan kenaikan gaji, menentukan urut-urutan 

pemberhentian pegawai, menentukan kebaikan pangkat dan promosi, membantu 

merencanakan program latihan serta imbalan-imbalan lainnya yang lebih 

meningkat pada waktu-waktu mendatang.  

Dari sudut pandang lembaga penilaian prestasi kerja tersebut mempunyai 

empat manfaat yaitu: 

1. Untuk memperoleh dasar untuk pengambilan keputusan promosi, transfer, 

demosi atau penurunan pangkat dan pemutusan hubungan kerja. 

2. Sebagai kriteria bagi kesahihan sarana-sarana seleksi dan program-program 

latihan. 

3. Untuk mengalokasikan imbalan-imbalan bagi para pegawai. 
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4. Untuk meyakinkan umpan balik bagi perorangan yang dapat menunjang 

pengembangan diri dan kariernya dan dengan demikian menjamin efektifitas 

lembaga (Tulus, 1995: 127). 

 

2.3.5. Unsur-Unsur Prestasi Kerja 

Pengertian prestasi kerja adalah hasil keseluruhan pekerjaan secara 

kualitas yang telah dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya. Menurut Badjo Siswanto dalam melakukan penilaian 

terhadap pelaksanaan pekerjaan/prestasi kerja, kita harus memiliki pedoman dan 

dasar-dasar penilaian maka diperlukan adanya penilaian terhadap prestasi kerja 

yang dilakukan oleh pimpinan atau untuk menilai hasil kerja seorang tenaga kerja 

dengan jalan membandingkan hasil kerja seorang pegawai dari suatu pelaksanaan 

pekerjaan dengan deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. 

Untuk mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja ini, maka penilai 

harus menetapkan penilaian dimana kriteria penilaian ini mencakup dalam unsur-

unsur prestasi kerja. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut: 

1. Kerjasama 

2. Tanggung jawab 

3. Kedisiplinan 

4. Kepemimpinan 

5. Kualitas kerja (Siswanto 1989: 194). 

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat unsur-unsur tersebut di bawah 

ini: 
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1. Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai bersama-sama dengan 

orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kerjasama 

merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan antara lain semua pihak dalam 

organisasi, sebab dengan adanya kerja sama maka tujuan organisasi akan tercapai 

dengan baik. 

Untuk mengukur adanya kerjasama pegawai dapat dilihat: 

a. Kesadaran pegawai untuk saling kerjasama dengan rekan kerja, atasan 

maupun bawahannya. 

b. Kesadaran untuk saling bantu-membantu antara rekan kerja yang mengalami 

kesulitan dalam pekerjaannya. 

c. Kesadaran untuk menerima kritik dan saran. 

d. Kesadaran mampu menciptakan tim kerja yang dapat bekerja secara efisien 

Dengan demikian tidak setiap orang ahli, berpengalaman dan 

berpendidikan merupakan jaminan bahwa mereka dapat bekerja sama. Ada orang 

yang sulit bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang yang tidak begitu 

tinggi, sulit bagi mereka untuk bekerja sama. 

2. Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam 

meyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat diambil atau tindakan yang telah dilakukannya. 

(Siswanto  1989: 195). Masing-masing pegawai sebenarnya mempunyai tanggung 
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jawab, hanya tingkat urgensinya berbeda-beda, tergantung pada beban tugas dan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab merupakan faktor yang 

penting dalam bekerja karena dengan tanggung jawab maka seorang pegawai 

dapat mengerti seberapa jauh dan banyaknya tugas yang diberikan kepadanya 

untuk diselesaikan. Jadi pegawai yang mempunyai tanggung jawab tinggi akan 

menyelesaikan tugas dengan kewajiban yang harus dipatuhi. Pegawai yang 

bertanggung jawab mempunyai nilai sendiri untuk kemudian diperhitungkan 

dalam kenaikan gaji atau jabatan. 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab atasan kepada bawahan, 

menuntut agar bawahan pada suatu saat mampu mempertanggung jawabkannya. 

Agar pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dapat dipertanggung 

jawabkan pada masing-masing tingkatan. Tanggung jawab itu merupakan 

keharusan seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan yang telah diwajibkan 

kepadanya. 

Tanggung jawab dapat diukur melaui kriteria seperti: 

a. Kesanggupan dalam mengahadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

b. Kesanggupan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat dan benar tanpa perlu 

pengawasan. 

c. Kesadaran untuk memperbaiki setiap kesalahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

d. Kesadaran bahwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya bukan hanya untuk 

kepentingan sendiri tetapi juga untuk kepentingan organisasi. 

3. Kedisiplinan 
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Kedisiplinan diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, 

patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupu tidak 

tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya 

(Siswanto 1989: 278). Selain itu disiplin dapat juga diartikan sebagai usaha yang 

dilakukan untuk menciptakan keadaan di suatu lingkungan kerja yang tertib, 

berdaya guna melalui sistem pengaturan yang tepat. (Moenir 1987: 181). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan disiplin itu merupakan 

usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan disuatu lingkungan kerja yang 

tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui sistem pengaturan yang tepat. Sifat 

taat terhadap aturan itu merupakan dasar disiplin. Disiplin itulah yang menjadi 

tolak ukur tinggi rendahnya prestasi pegawai. Tingkat disiplin seorang  pegawai  

dapat dilihat dari kepatuhan pegawai pada jam kerja, ketaatan pada tata tertib dan 

peraturan yang ada, kepatuhan pegawai terhadap instruksi dari atasan, 

menggunakan dan memelihara fasilitas/peralatan kerja dengan baik dan 

menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan organisasi/lembaga.   

4. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai 

untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk 

melaksanakan tugas pokok. (Siswanto 1989: 196). Pegawai harus mempunyai 

suatu sifat perspektif dan obyektif serta keahlian untuk kegiatan-kegiatan yang 

sesuai dengan bidangnya. Maka dari ini kepemimpinan dapat juga diartikan 

sebagai sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para pegawainya agar dapat 
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bekerja sama, sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu 

seorang pegawai harus dapat berusaha untuk memperbaiki kecakapan serta teknik 

komunikasi yang mampu memberikan pengaruh sehingga para pegawai dapat 

bekerja sama dalam mencapai tujuan lembaga. 

5. Kualitas kerja 

Kualitas kerja pegawai sangat diperhitungkan di dalam penilaian karena 

dengan adanya kualitas kerja dapat diketahui sejauh mana hasil kerja pegawai di 

lBadan kepegawaian Daerah Kota Semarang. Misalkan dalam pencapaian 

pegawai dituntut menyelesaikan tugas yang telah diberikan Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Semarang, kecelakaan dalam melaksanakan tugas serta dapat 

melaksanakan semua tugas dengan baik. Bagi pegawai yang berprestasi akan 

diberikan kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. 

 

2.3.6. Metode-Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Macam-macam metode penilaian prestasi kerja, yaitu; 

1. Metode Ranking 

Metode penilaian dengan cara memberikan angka-angka pada pegawai 

menurut skala; nilai 1-5, A-E dan sebagainya. Nilai tersebut diberikan terhadap 

prestasi tertentu, kemudian diambil jumlah total rata-rata. Hasil pengumpulan nilai 

tersebut kemudian digunakan untuk menyusun daftar ranking yang terbaik sampai 

yang paling rendah prestasinya. 
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2. Metode Cheklist 

Suatu metode yang menggunakan daftar perincian dari pernyatan-

pernyataan mengenai sifat-sifat atau prestasi yang dicapai. Misalnya pernyataan 

benar diberi tanda (+), pernyataan tidak dipenuhi diberi tanda (-), penilaian ragu-

ragu diberi tanda (?). 

3. Critical Incident Method 

Metode penilaian untuk pegawai yang mempunyai keistimewaan, yakni 

mempunyai kondisi mental yang hebat pada kondisi krisis. Jadi dilakukan 

pencatatan terhadap prestasi yang luar biasa, artinya berprestasi baik padahal 

dalam kondisi yang krisis. 

4. Free From Eveluation Method 

Metode penilaian yang memberikan kebebasan kepada atasan untuk 

menyusun sendiri penilaiannya terhadap pegawai dengan menggunakan rumusnya 

sendiri. Laporan penilaian tersebut menyerupai rekomendasi bilamana baik, dan 

usul perbaikan bilamana kurang baik. (Atmosudirdjo 1989: 281). Seperti halnya 

dengan kebanyakan prosedur manajerial dan praktek perilaku organisasi yang 

diterapkan, tidak ada metode yang diterima umum mengenai evaluasi prestasi 

kerja yang cocok bagi setiap tujuan, orang, atau organisasi. Sebenarnya apa yang 

efektif dalam satu unit atau kelompok lain dalam organisasi yang sama. Yang 

terpenting adalah bahwa harus digunakan satu jenis alat atau prosedur pengukuran 

tertentu untuk mencatat data mengenai sejumlah patokan atau kinerja, sehingga 

subyektifitas dalam keputusan manajerial lain dapat diminimalisir. (Tulus, A 

1995: 128). 
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2.4. Kerangka Berpikir 

Pengembangan pegawai adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengubah perilaku, perilaku yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. 

Kagiatan pengembangan pegawai merupakan investasi sumber daya manusia yang 

tujuannya adalah meningkatkan prestasi kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan 

organisasi. Pegawai merupakan aset berharga yang memiliki peranan besar dalam 

mendukung ke arah tercapainya tujuan organisasi. Seyogyanya organisasi bertitik 

tolak dari pandangan bahwa dalam diri setiap pegawai terdapat sifat-sifat positif 

yang perlu dikenali untuk diarahkan dan dikembangkan sehingga memiliki 

kemampuan bekerja secara efektif dan efisien, kualitas pekerjaannya baik, dimana 

hal ini akan menjadi faktor pendukung dan pendorong yang amat strategis dalam 

memajukan organisasi. 

Apabila organisasi mengharapkan pegawai dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik, maka pegawai harus dilatih dan dididik secara sistematis (Taylor 

dalam Saksono 1988: 79). Dengan dididik dan dilatih akan meningkatkan 

keahlian teoritis, konseptual, keterampilan dan moral pegawai. Akan tetapi 

pengembangan pegawai tidak hanya sebatas mendidik dan melatih pegawai akan 

berkembang lebih pesat dan bekerja lebih baik ketika organisasi memberi 

kesempatan pada pegawai untuk mempromosikan jabatannya. Promosi ini 

memiliki pengaruh positif terhadap pegawai yang lain yakni menjadi pendorong 

untuk bekerja lebih baik. Di samping kedua hal tersebut pengembangan pegawai 

tidak terlepas dari adanya perputaran kerja. Hal ini jika dikaitkan dengan promosi 

akan mendatangkan efek psikologis yang besar terhadap kepuasan kerja pegawai. 
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Dengan adanya perhatian organisasi terhadap pengembangan pegawai 

pegawai, maka pegawai akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban dengan 

sebaik-baiknya, memiliki kesadaran untuk menaati peraturan yang berlaku. 

Pegawai turut membina hubungan kerjasama yang serasi antar pihak, berperan 

aktif dalam menjalankan tanggung jawab serta mampu menjadi pendorong dan 

penggerak organisasi. 

 Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut : 

 

    

 

 

 

                      

 

 
(Hasibuan 2000, Wursanto 1989, Siswanto 1989 dalam modifikasi)    

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Dapat disimpulkan bahwa: 

 Dengan adanya pengembangan pegawai dalam suatu organisasi akan 

meningkatkan prestasi kerja pegawai, peneliti memilih indikator pendidikan dan 

latihan, promosi, pemindahan pegawai karena itu merupakan rangkaian kegiatan 

dari pengembangan pegawai yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang. Hal ini didukung oleh pendapat Hasibuan (2000: 69) bahwa 

pengembangan pegawai adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

Pengembangan Karier (X) 
indikatornya : 
a. Pendidikan dan latihan 

1. Frekuensi 
2. Metode 
3. Waktu 
4. Manfaat 

b. Promosi 
Promosi Vertikal dan 
Horisontal  

c. Pemindahan pegawai 
(mutasi/tranfer) 

1. Mutasi Biasa 
2. Mutasi Promosi 

Prestasi Kerja(Y) 
Indikatornya : 
a. Kerjasama 
b. Tanggung jawab 
c. Kedisiplinan 
d. Kepemimpinan 
e. Kualitas kerja 
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secara teoritis, teknis, konseptual dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan, promosi dan pemindahan 

pegawai, sedangkan untuk indikator kerjasama, tanggung jawab, kedisiplinan, 

kepemimpinan dan kualitas kerja pada prestasi kerja pegawai karena dari data 

tersebut diperoleh data primer langsung dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Semarang. 

 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang nantinya akan 

terkumpul (Arikunto 2002:64).  Dalam penelitian ini ikemukakan hipotesis yakni 

“Ada Pengaruh antara Pengembangan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, 

dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono 2001:1).  

Menurut Jujun S. dalam buku Metode Penelitian administrasi menyatakan bahwa 

metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan 

pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berfikir yang 

koheren dan logis. Pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam 

memastikan suatu kebenaran (Sugiyono 2001: 1). 

3.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2002: 108). Pada 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai dan tidak termasuk 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah kota Semarang. Penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian populasi karena objek yang akan diteliti berjumlah kurang dari  

100 yaitu 86 orang. Pendapat Arikunto (2002: 112) bahwa jika populasinya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. 
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Tabel 3.1. Daftar Perincian Populasi Penelitian 

No. Bidang Populasi 
1. Bidang Sekretariat 23 
2. Bidang Administrasi Kepegawaian 11 
3. Bidang Pengembangan Pegawai 25 
4. Bidang Kesejahteraan Pegawai 7 
5 Bidang Diklat 9 
6 Bidang Pemberhentian 11 
 Jumlah 86 

Sumber:  Data Sekunder Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Semarang. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 2002: 96). Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 macam:  

3.2.1. Variabel Bebas atau Independent Variabel (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono 2001: 21). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pengembangan  pegawai dengan indikator: 

1. Pendidikan dan latihan meliputi: latihan ditempat kerja, kuliah dan konferensi, 

studi kasus, seminar dan loka karya (frekuensi, metode, waktu, manfaat). 

2. Promosi meliputi: Promosi Vertikal dan Horisontal  

3. Mutasi meliputi: Mutasi biasa dan mutasi promosi. 

(Hasibuan 2000, Hardianto 2004, Wursanto 1989). 
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3.2.2. Variabel Terikat atau Dependent Variabel (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2001: 21). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi kerja dengan 

indikator: 

1. Kerjasama meliputi: kesadaran pegawai untuk saling kerjasama dengan rekan 

kerja, atasan maupun bawahannya, saling bantu-membantu antara rekan kerja 

yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, menerima kritik dan saran, 

menciptakan tim kerja yang dapat bekerja secara efisien. 

2. Tanggung jawab meliputi: kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan tepat dan benar tanpa 

perlu pengawasan, memperbaiki setiap kesalahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan, kesadaran bahwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya bukan 

hanya untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk kepentingan organisasi. 

3. Kedisiplinan meliputi: kepatuhan pegawai pada jam kerja, ketaatan pada tata 

tertib dan peraturan yang ada, kepatuhan pegawai terhadap instruksi dari 

atasan, menggunakan dan memelihara fasilitas/peralatan kerja dengan baik 

dan menggunakan  seragam sesuai dengan ketentuan organisasi/lembaga. 

4. Kepemimpinan meliputi: sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para 

pegawai agar dapat bekerja sama 

5. Kualitas kerja meliputi: sejauh mana hasil kerja pegawai misal dalam 

pencapaian pegawai dituntut menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 

(Siswanto 1989). 



 42

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang diketahui (Arikunto 2002: 128).  Kuesioner yang digunakan dalam 

hal ini adalah kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan dijawab secara langsung 

oleh responden. Metode ini dugunakan untuk mengumpulkan data dari responden 

mengenai pengembangan pegawai dan prestasi kerja yang ada di Badan 

Kepegawaian Daerah kota Semarang. Selain itu item pertanyaan yang diajukan 

dan disediakan pula alternatif jawaban. Oleh karena itu data angket berupa data 

kualitatif maka perlu diubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan simbol 

berupa angka. 

Untuk setiap item pertanyaan diberi skor satu sampai dengan empat. 

a. Jawaban A dengan skor nilai 4 

b. Jawaban B dengan skor nilai 3 

c. Jawaban C dengan skor nilai 2  

d. Jawaban D dengan skor nilai 1 

Makin sesuai antara jawaban yang diberikan responden dengan jawaban 

yang diharapkan, maka semakin tinggi skor atau bobot yang diperoleh. Jawaban 

setiap item instrumen tersebut menggunakan skala Likert dalam bentuk pilihan 

ganda. Dimana skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono 2001: 73-

74). 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau 

informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan 

melihat kembali sumber yang lalu baik berupa angka atau keterangan (Arikunto 

2002: 149). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Semarang yang berupa struktur organisasi, jumlah pegawai dan 

sejarah Instansi tersebut. 

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2002: 144-145). Instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat 

mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini 

validitas yang digunakan adalah validitas internal, yakni validitas yang dicapai 

apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan 

(Arikunto 2002: 147). Dalam penelitian validitas internal dapat digunakan dua 

cara yakni analisa faktor dan analisa butir. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisa butir, dimana untuk menguji validitas setiap butir maka 

skor-skor yang ada pada tiap butir dikorelasikan dengan skor total. 
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Rumus yang digunakan adalah korelasi Product Moment sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNrXY
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi 

X   = Skor butir 

Y  = Skor total yang diperoleh 

N  = Jumlah responden (Arikunto 2002:146) 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Mengadakan uji coba kepada seluruh responden. 

b. Mengelompokkan item-item dari jawaban ke dalam butir dan jumlah skor total 

yang diperoleh dari masing-masing responden. 

c. Dari skor yang diperoleh, kemudian dibuat perhitungan validitas. 

d. Mengkonsultasikan hasil tersebut kedalam tabel r kritik product moment 

dengan kaidah keputusan apabila r hitung   > r tabel, maka instrumen dikatakan 

valid. Sebaliknya apabila r hitung  < r tabel, maka instrumen dikatakan tidak 

valid dan tidak layak digunakan untuk pengambilan data. 

Berdasarkan hasil uji coba validitas instrumen dengan menggunakan 

rumus product moment, dimana N = 20 pada derajat α kesalahan 5% untuk butir 

soal 1 diperoleh rxy =0,746 kemudian di konsultasikan dengan r tabel sebesar 

0,444. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa r hitung   > r tabel, sehingga 

semua butir soal yang ada pada instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 
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2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik (Arikunto 2002: 154). Pada penelitian ini untuk mencari 

realibilitas instrumen menggunakan rumus alpha, karena instrumen dalam 

penelitian ini berbentuk angket yang skornya merupakan rentangan antara 1-4 dan 

uji validitas menggunakan item total. Rumus alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan I dan 0, misalnya angket atau soal 

bentuk uraian. 

( ) }1}{
1

{ 2

2

11 t
b

k
kr

σ
σ
Σ
Σ

−
−

=  

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

Σσ b2 = Jumlah varian butir 

σ t2 = Variasi total (Arikunto 2002:171) 

Untuk memperoleh jumlah varian butir dicari terlebih dahulu setiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Adapun rumus untuk mencari varians adalah: 

( ) ( )

N
N
ΣXXΣ

σ

2
2

2
−

=  

Keterangan: 

σ = Varians tiap butir 

X = Jumlah skor 

N = Jumlah responden (Arikunto 2002:172)  
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Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

rumus alpha, dimana N = 20 pada derajat α kesalahan 5% diperoleh r11 sebesar 

0,960 kemudian di konsultasikan dengan r tabel sebesar 0,444. Dengan demikian r 

hitung   > r tabel, sehingga semua butir soal yang ada pada instrumen dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program 

SPSS (Statistical Product and Service Solutations), yaitu suatu program komputer 

statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan tepat, menjadi 

berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan.  

2. Teknik analisis data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan 

rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. 

(Arikunto 2002: 240).  Adapun metode analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Teknik analisis deskriptif persentase 

Analisis deskripsi persentase ini digunakan untuk mengkaji variabel yang 

ada dalam penelitian ini, yaitu variabel pengembangan pegawai dan variabel 

prestasi kerja pegawai. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

yaitu: 
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1) Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y. 

2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

4) Memasukkan skor tersebut kedalam rumus: 

%  = 
N
n  x  100% 

Keterangan: 

n = Skor yang diperoleh (total) 

N = Skor ideal 

% = Persentase 

b. Uji Prasyarat Analisis Regresi 

1) Uji Normalitas 

Untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, dalam 

penelitian ini digunakan statistik Liliefors. Adapun langkah-langkah dalam 

pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a) Data yang diperoleh diubah terlebih dahulu menjadi skor baku  dengan rumus: 

Zi  = 
S

i Χ−Χ  

Keterangan: 

iΖ  = Skor baku 

iΧ  = Rata – rata  

S = Standar deviasi 
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b) Dihitung peluang untuk setiap bilangan baku yaitu F (Zi) = P (Z ≤ Zi). 

c) Dihitung proposisi Z1, Z2, Z3, … Zn (Z ≤ Zi) 

d) S (Zi) = 
n

Z,...ZZ,Z,Z in321 ≤  

e) Dihitung harga mutlak F (Zi) – S (Zi) 

f) Diambil Lo yaitu nilai terbesar dari |F (Zi) – S (Zi)| 

g) Apabila Lo < L tabel maka data berdistribusi normal. (Sudjana 1996: 466 – 

476). 

2) Uji Linieritas 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi dan uji kelinieran garis 

regresi digunakan analisis varians seperti tabel berikut: 

Tabel 3.2. ANAVA untuk Uji Linieritas Regresi 

 

Sumber variasi Dk Jk KT F 

Total N 2
iΣΥ  2

iΣΥ   

Reg (a) 

Reg (bIa) 

Residu 

 

1 

1 

n – 1 

JK (a) 

JK (aIb) 

JKres 

JK (a) 

( )bIaJKS reg =2  

2
2

−
=

n
JKS res

reg  

 

res

reg

S
S

2

2

 

Tuna cocok 

 

Kekeliruan 

K – 2 

 

n  – 2  

JK (TC) 

 

JK (E) 

2
)(2

−
=

k
TCJKS TC  

kn
EJKS e

−
=

)(2  

e

TC

S
S

2

2

 

(Sudjana, 1996: 332) 
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Keterangan: 

JK (T)  = 2
iΣΥ  

JK (a)  = 
n

2)(ΣΥ  

JK (bIa) = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ΣΥΣΧ

−ΣΧΥ
n

b ))((  

JKres  = 2)( Υ−ΥΣ  

JK (E)  = ∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ΣΥ
−ΣΥ

xi i

i
i

n

2
2 )(  

JK  = Jumlah Kuadrat 

DK  = Derajat Kebebasan 

KT  = Kuadrat total 

Dari tabel di atas sekaligus diperoleh dua hasil yaitu: 

a) Harga F1 = 
res

reg

S
S

2

2

 untuk uji keberartian regresi. 

Jika F1 ≥ Ftabel pada dk pembilang 1 dan dk  penyebut  (n – 2) dengan taraf 

signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan. 

b) Harga F2 = 
e

TC

S
S

2

2

 untuk menguji uji kelinieran regresi 

Jika harga F2 < Ftabel pada dk pembilang  (k – 2) dan dk penyebut (n – 2) dengan 

taraf signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. Data 

yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih dahulu secara benar 

agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan yaitu 

teknik analisis regresi sederhana 
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c. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier sederhana untuk 

menentukan persamaan regresi antara variabel pengembangan pegawai dengan 

variabel prestasi kerja. 

1) Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Rumus persamaan regresi linier sederhana satu predictor yaitu: 

Y = a + bx 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen yang diprediksikan (Variabel prestasi kerja) 

X = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (Variabel 

pengembangan pegawai)  

a =   Bilangan konstanta 

b = Koefisien regresi pengembangan pegawai 

Untuk mengetahui harga a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

( )( ) ( )( )
( )22

2

XXN
XYXXYa

∑ ∑−

∑∑−∑∑=  

( )( )
( )22 XXN

YXXYNb
∑ ∑−

∑∑ ∑−
=                  (Sudjana 1996: 315)        

Hasil b adalah koefisien arah regresi linier yang digunakan untuk menyatakan 

perubahan rata-rata variable Y untuk setiap perubahan variable X sebesar satu 

unit. Jika b positif maka terjadi pertambahan dan jika b negatif maka terjadi 

penurunan atau pengurangan. 
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2) Koefisien Determinasi  

Mencari besarnya pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi 

kerja pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien determinasi: 

( )( ){ }
( )∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
= 22

2

YYn

YXXYnb
r   

Keterangan: 

r2    = Koefisien determinasi 

b    = Koefisien regresi X dari persamaan regresi 

n    = Jumlah data 

X   = Skor variabel X 

Y   = Skor variabel Y (Sudjana 1996: 371) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.2. Gambaran Umum 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang terletak di jalan Pemuda No. 

148 Semarang. Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh Kepala BKD yang 

berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang. 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang yang selanjutnya dalam 

keputusan Presiden ini disingkat BKD adalah perangkat daerah yang 

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas 

pokok Pejabat pembina Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah 

Daerah di bidang kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah 

Gurbenur/Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3, BKD mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan formasi kepegawaian, seleksi dan pengangkatan 

calon pegawai serta sistem informasi manajemen kepegawaian; 

2. Pelaksanaan penyusunan kebijakkan, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan penyusunan formasi kepegawaian; 

52 
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3. Pelaksanaan penyelesaian administrasi penempatan pegawai, kepangkatan, 

pembinaan karier dan mutasi jabatan; 

4. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang 

pengembangan pegawai; 

5. Pelaksanan pembinaan jasmani, rohani dan kesehatan, pemberian penghargaan 

serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

6. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis Diklat 

Prajabata, Diklat Dalam Jabatan dan Diklat Antar Lembaga serta Diklat 

Fungsional; 

7. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi administrasi kepegawaian 

yang berkaitan dengan penyusunan program dan petunjuk pembinaan disiplin 

pegawai permasalahan pemberhentian dan pensiun; 

8. Pengelolaan urusan kesekretariatan dan pembinaan aparat pengewasan 

fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; 

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang terdiri 

dari: 

1. Kepala; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Sub Bagian Umum; 

c. Sub Bagian Keuangan. 
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3. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Formasi kepegawaian 

b. Sub Bidang Seleksi dan Pengangkatan; 

c. Sub Bidang Manajemen dan Informasi. 

4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penempatan; 

b. Sub Bidang Kepangkatan; 

c. Sub Bidang Pembinaan karier; 

d. Sub Bidang Mutasi Jabatan. 

5. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Jasmani, Rohani dan kesehatan; 

b. Sub Bidang Penghargan; 

c. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan. 

6. Bidang Diklat, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Prajabatan; 

b. Sub Bidang Diklat dalam Jabatan; 

c. Sub bidang Diklat Antar lembaga. 

7. Bidang Pemberhentian, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Disiplin; 

b. Sub Bidang Pemberhentian; 

c. Sub Bidang pensiun. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu 

Pengembangan Pegawai (X) dan Prestasi Kerja Pegawai dapat dilakukan dengan 

analisis deskriptif persentase berikut ini: 

1. Pengembangan Pegawai 

Gambaran tentang pengembangan pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Semarang berdasarkan jawaban angket dari masing-masing 

responden diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Pengembangan Pegawai 

Skor Kriteria F Persentase  
47 – 56 Sangat baik 13 15.52% 
36 – 46 Baik 70 81.39% 
25 – 35 Kurang baik 3  3.49% 
14 – 24 Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data primer yang diolah 

 

Dari tabel perhitungan pada lampiran 5, halaman 92 dapat diketahui bahwa 

besarnya skor rata-rata pengembangan pegawai mencapai 42,2, dengan persentase 

75,27% dan termasuk kategori baik. Pada tabel 4.1 di atas, juga menunjukkan 

bahwa pengembangan pegawai sebagian besar pegawai yaitu 70 orang (81,39%) 

termasuk kategori baik karena mereka beranggapan dengan program 

pengembangan pegawai kemampuan akan meningkat sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang ditekuni dan semakin terdororng untuk bekerja lebih giat dengan 

pengetahuan danpengalaman yang lebih mantap melalui kegiata pendidikan dan 

latihan yang telah diikuti dan adanya keinginan untuk dapat dipromosikan pada 
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posisi yang lebih baik, 3 orang (3,49%) dalam kategori kurang baik karena 

pegawai tersebut kurang mengetahui manfaat dari adanya pengembangan 

pegawai. Secara lebih rinci gambaran tentang pengembangan pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang ditinjau dari tiap-tiap indikator yaitu 

pendidikan dan latihan, promosi serta mutasi dapat disajikan sebagai berikut:  

a. Pendidikan dan Latihan 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

komunikasi ke bawah adalah 21,6 dengan persentase 77,20 % dan termasuk 

kategori baik. Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden 

diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Pengembangan Pegawai 

Skor Kriteria F Persentase  
25 – 28  Sangat baik 35 40.70% 
19 – 24  Baik 47 54.65% 
13 – 18  Kurang baik 4 4.65% 
7 – 12 Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pendidikan dan latihan 

sebagian besar pegawai yaitu 47 orang  (54,65%) termasuk kategori baik karena 

dengan pendidikan dan latihan tersebut para pegawai dapat memperbaiki dan 

mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan pegawai 

sesuai dengan keinginan dan 4 orang (4,65%) dalam kategori kurang baik karena 

harapan dari pegawai yang terlalu besar, dan mereka beranggapan progam ini 

mengakibatkan hilangnya sebagian waktu produktif. 
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b. Promosi 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

promosi adalah 11,9 dengan persentase 74.13% dan termasuk kategori baik. 

Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Promosi 

Skor Kriteria F Persentase  
14 – 16  Sangat baik 30 34.88% 
11 – 13  Baik 44 51.16% 
8 – 10  Kurang baik 12 13.95% 
4 – 7  Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa promosi sebagian besar 

pegawai (51,16%) termasuk kategori baik karena dengan promosi moral para 

pegawai kecenderugan dapat lebih ditingkatkan dan unsur subyektifitas dalam 

seleksicenderung dapat lebih dieliminir, sedangkan selebihnya yaitu 34,88% 

dalam kategori sangat baik, 13,95 % dalam kategori kurang baik.  

c. Mutasi 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

mutasi adalah 8,7 dengan persentase 72,29% dan termasuk kategori baik. Secara 

lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 Distribusi Mutasi 

Skor Kriteria F Persentase  
10 – 12  Sangat baik 17 19.77% 
8 – 9 Baik 52 60.47% 
6 – 7  Kurang baik 16 18.60% 
3 – 5  Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa mutasi sebagian besar pegawai 

(61,63%) termasuk kategori baik, 20,93% dalam kategori sangat baik dan 17,44% 

dalam kategori kurang baik. 

2. Prestasi Kerja Pegawai 

Gambaran tentang prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Semarang berdasarkan jawaban angket yang diberikan masing-

masing   responden diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Prestasi Kerja Pegawai 

Skor Kriteria F Persentase  
59 – 72  Sangat baik 14 16.28% 
46 – 58 Baik 68 79.07% 
32 – 45  Kurang baik 4 4.65% 
18 – 31  Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data yang diolah 

Dari tabel perhitungan pada lampiran, dapat diketahui bahwa besarnya skor rata-

rata prestasi kerja mencapai 53,6 dengan persentase 74,40% dan termasuk 

kategori baik. Pada tabel 4.5 di atas, juga menunjukkan bahwa semangat kerja 
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sebagian besar pegawai (79,07%) termasuk kategori baik, sedangkan selebihnya 

yaitu 16,28% dalam kategori sangat baik dan 4,65% dalam kategori kurang baik 

Secara lebih rinci gambaran tentang prestasi kerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang ditinjau dari tiap-tiap indikator kerjasama, 

tanggung jawab, kedisiplinan, kepemimpinan dan kualitas kerja dapat disajikan 

sebagai berikut: 

a. Kerjasama 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

disiplin kerja adalah 11,8 dengan persentase 73,98% dan termasuk kategori baik. 

Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Kerjasama Pegawai 

Skor Kriteria f Persentase  
14 – 16  Sangat baik 28 32.56% 
11 – 13  Baik 42 48.84% 
8 – 10  Kurang baik 16 18.60% 
4 – 7  Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa kerjasama sebagian besar 

pegawai (48,84%) termasuk kategori sangat baik, sedangkan selebihnya yaitu 

32,56% dalam kategori baik dan 18,60% dalam kategori kurang baik.  

b. Tanggung Jawab Pegawai 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

tanggung jawab pegawai adalah 8,7 dengan persentase 72,58% dan termasuk 
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kategori baik. Secara lebih rinci tanggung jawab diantara pegawai   pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang tesebut ditinjau dari jawaban masing-

masing responden diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Tanggung Jawab Pegawai 

Skor Kriteria F Persentase  
11 – 12 Sangat baik 28 32.56% 
9 – 10 Baik 40 46.51% 
6 – 8 Kurang baik 17 19.77% 
3 – 5 Tidak baik 1 1.16% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagian besar 

pegawai (46,51%) termasuk kategori sangat baik, sedangkan selebihnya yaitu 

32,56% dalam kategori sangat baik, 19,77% dalam kategori kurang baik  dan 

1,16% dalam kategori tidak baik. 

c. Kedisiplinan 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

kedisiplinan adalah 15,7 dengan persentase 78,43% dan termasuk kategori baik. 

Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Kedisiplinan Pegawai 

Skor Kriteria f Persentase  
17 – 20 Sangat baik 31 36.05% 
13 – 16  Baik 52 60.47% 
9 – 12  Kurang baik 3 3.49% 
5 – 8  Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan sebagian besar 

pegawai (36,05%) termasuk kategori sangat baik 60,47% dalam kategori baik dan 

3,49% dalam kategori kurang baik.  

d. Kepemimpinan  

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

kepemimpinan adalah 8,6 dengan persentase 71,32% dan termasuk kategori baik. 

Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Kepemimpinan Pegawai 

Skor Kriteria f Persentase  
10 – 12  Sangat baik 26 30.23% 
8 – 9 Baik 39 45.35% 
6 – 7  Kurang baik 21 24.42% 
3 – 5 Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
Sumber: data yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan sebagian besar 

pegawai (30,23%) termasuk kategori sangat baik, 45,35% dalam kategori baik dan 

24,42% dalam kategori kurang baik. 

e. Kualitas Kerja Pegawai 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

kualitas kerja pegawai adalah 8,8 dengan persentase 73,16% dan termasuk 

kategori baik. Secara lebih rinci ditinjau dari jawaban masing-masing responden 

diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 DistribusKualitas Kerja Pegawai 

Skor Kriteria f Persentase  
10 – 12  Sangat baik 20 23.26% 
8 – 9  Baik 52 60.47% 
6 – 7  Kurang baik 14 16.28% 
3 – 5  Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 86 100% 
 Sumber: data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa kualitas kerja sebagian besar 

pegawai (23,26%) termasuk kategori sangat baik, 60,47% dalam kategori baik dan 

16,28% dalam kategori kurang baik. 

 
4.1.3. Uji Prasyarat Analisis Regresi 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan 

rumus liliefors atau Kolmogorov-smirnov Z. Setelah dilakukan perhitungan 

dengan program SPSS dapat diketahui hasil perhitungan uji normalitas data 

pengembangan pegawai dan prestasi kerja pada tabel berikut:  

Tabel 4.11.  Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Kolmogorov-smirnov Z 
Asymptod 

signifikansi 
Signifikansi Kriteria 

X 

Y 

0,640 

0,739 

0,808 

0,645 

0,05 

0,05 

Normal 

Normal 

Sumber: Data penelitian yang sudah diolah 
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Dari tabel 4.11 diatas diketahui untuk variabel pengembangan pegawai diperoleh 

harga kolmogorov-smirnov Z sebesar 0,640 dengan asymptod signifikansi 0,808 

karena asymptod signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dari variabel 

pengembangan pegawai tersebut berdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel 

prestasi kerja diperoleh harga kolmogorov-smirnov Z sebesar 0,739 dengan 

asymptod signifikansi 0,645 karena asymptod signifikansi lebih besar dari 0.05 

maka data dari variabel prestasi kerja tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas regresi adalah untuk mengetahui linier atau tidaknya 

hubungan antara data variabel bebas dengan data variabel terikat. Apabila linier 

dapat digunakan analisis regresi linier baik sederhana maupun ganda dalam 

pengujian hipotesis, tetapi jika tidak linier maka pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi non linier. 

Dalam penelitian ini untuk menguji linieritas regresi menggunakan 

program SPSS dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 12. Hasil Uji Linieritas Regresi 

Sumber variasi F Asymptod signifikansi Signifikansi Kriteria 

X – Y 1,025 0,453 0,05 Linier 

Sumber: Data penelitian yang sudah diolah 

 

Dari tabel 4.12 di atas diperoleh Fhitung sebesar 1,025 dengan asymptod 

signifikansi 0,453 Karena signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data variabel 

pengembangan pegawai dengan data prestasi kerja memiliki hubungan linier.  
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4.1.3. Regresi Linier Sederhana 

1. Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier antara komunikasi intern 

terhadap semangat kerja dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

persamaan regresi yaitu ŷ = 10,911  +  1,002X. Makna dari persamaan diatas 

yaitu: 

a. Konstanta sebesar 10,911 menyatakan bahwa, jika tidak ada variabel 

pengembangan pegawai, maka prestasi kerja sebesar 10,911 

b. Koefisien regresi X sebesar 1,002 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu poin pengembangan pegawai akan meningkatkan prestasi kerja sebesar 

1,002 

2. Pengujian Hipotesis 

Keberartian persamaan regresi yang diperoleh dapat di uji dengan 

menggunakan analisis varians untuk regresi berdasarkan perhitungan pada 

lampiran, diperoleh Fhitung = 39,913 dan Ftabel = 3,955 pada taraf signifikansi 5% 

dengan dk = 86 karena Fhitung > Ftabel, maka dapat disimpulkan hipotesis nihil 

(Ho) yang berbunyi “Tidak ada pengaruh positif antara pengembangan pegawai 

terhadap prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Semarang” ditolak, sedangkan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada pengaruh 

positif antara pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai pada Badan 

kepegawaian daerah Kota Semarang” Diterima.  
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3. Koefisien Determinasi  

Harga koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh pengembangan pegawai terhadap prestasi kerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang, dimana diketahui koefisien determinasi (r2) 

antara pengembangan pegawai dengan prestasi kerja sebesar 0,3221 (32,2%). Hal 

ini berarti bahwa pengaruh komunikasi intern terhadap semangat kerja 32,2%, 

sedangkan selebihnya yaitu 67,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis untuk koefisien korelasi dan untuk korelasi 

determinan dapat terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.13. Rangkuman Koefisien Korelasi Dan Determinasi 

Prediktor Korelasi (r) Determinasi(r2) 

X 0,568 0,3221 

Sumber: Hasil Analisis Data 

 

Berdasarkan tabel 4.13 ternyata variabel pengembangan pegawai(X) mempunyai 

koefisien sebesar 0.568 dan korelasi determinasi sebesar 0,3221 terhadap prestasi 

kerja pegawai (Y) 

 

4.2.  Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan uji prasyarat analisis regresi dengan 

menggunakan komputasi SPSS diketahui hasil dari uji normalitas untuk variabel 

komunikasi intern diperoleh kolmogorov-smirnov Z sebesar 0,640 dengan 
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asymptod signifikansi 0,808 karena asymptod signifikansi lebih dari 0,05 maka 

data dari variabel komunikasi intern tersebut berdistribusi normal. Sedangkan 

untuk variabel semangat kerja diperoleh harga kolmogorov-smirnov Z sebesar 

0,739 dengan asymptod signifikansi 0,645 karena asymptod signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 maka data semangat kerja tersebut juga berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan uji prasyarat analisis regresi dengan menggunakan 

komputasi SPSS dalam menguji linieritas regresi diperoleh Fhitung 1,025 dengan 

signifikansi sebesar 0,453 karena signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data 

dari komunikasi intern dengan semangat kerja memiliki hubungan linier. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengembangan pegawai terhadap 

prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, 

diperoleh ŷ = 10,911 +  1,002X yang artinya bahwa setiap satu poin skor pada 

variabel prestasi kerja dipengaruhi oleh pengembangan pegawai sebesar 1,002. 

Untuk pengembangan pegawai diperoleh nilai sebesar 1,002 ini mengandung 

makna bahwa setiap ada perubahan/penambahan nilai pengembangan pegawai 

satu poin maka variabel prestasi kerja akan naik sebesar 1,002. Jadi semakin baik 

pengembangan pegawai maka akan meningkatkan prestasi kerja pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Jika tidak ada pengembangan pegawai 

maka prestasi kerja pegawai sebesar 10,911 

Hal ini dikarenakan program pengembangan pegawai seperti landasan 

kenaikan jabatan, keikutsertaan dalam program pendidikan dan latihan, promosi 

dan mutasi sedikit banyak telah dapat memberikan dorongan dan motivasi positif 
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kepada para pegawai sehingga prestasi kerja juga akan timbul karenanya. Hari 

hasil pengamatan program pendidikan dan lataihan yang diberikan kepada para 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dapat memberikan 

pengetahuan, sikap  serta pengertian yang tepat untuk melakukan pekerjaannya.  

Program promosi yang mendapat perhatian dari lembaga dapat menjamin 

keyakianan para pegawai bahawa setiap pegawai selalu diberikan kesempatan 

untuk maju dan mengembangkan karier berdasarkan pada kecakapan dan 

semangat kerja dari masing-masing pegawai. Sumbangan yang diberikan 

pengembangan pegawai (prediktor) kepada prestasi kerja (kriterium) adalah 

sebesar R determinan. Dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa 

prestasi kerja dipengaruhi oleh pengembangan pegawai sebesar 32,2% dengan 

kelebihan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar program pengembangan 

pegawai dalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Dari pengamatan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi kerja antara lain pembagian 

kerja semangat kerja, tunjangan, fasilitas yang diberikan lembaga terhadap 

pegawai serta lingkungan fisik tempat bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil deskriptif persentase dapat diketahui variabel 

pengembangan pegawai terdiri dari pendidikan dan latihan, promosi, mutasi 

termasuk adalah kategori baik (75,27%) dan variabel prestasi kerja terdiri dari 

kerjasama, kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab dan kualitas kerja 

termasuk dalam kategori baik (74,40%).  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan pegawai terhadap 

prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 

dibuktikan dengan F hitung =39,913>F tabel=3,955. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan “Ada Pengaruh antara Pengembangan Pegawai 

Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Semarang ”Diterima. 

3. Besarnya sumbangan yang diberikan variabel pengembangan pegawai 

terhadap prestasi kerja pegawai sebesar 32,2% karena prestasi kerja 

dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan pegawai yang bersangkutan. Maka 

pegawai perlu mendapat perhatian dan jaminan bahwa kegiatan yang 

diselenggarakan meliputi satu wilayah permasalahan yang penting seperti cara 

penanggulangan krisis dan kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya dan 
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pengembangan pegawai untuk meningkatkan harga diri pegawai, sedangkan 

selebihnya yaitu 67,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini dan faktor tersebut antara lain pengalaman dan kesanggupan 

pegawai, motivasi, pembagian kerja, pemberian balas jasa (tunjangan dan 

pelayanan), fasilitas yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Semarang terhadap pegawai serta lingkungan fisik tempat bekerja (kepuasan 

kerja).(Hasibuan 2000:94).  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengingat pengembangan pegawai berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai, maka pihak pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 

hendaknya melakukan peninjauan mengenai kebijakan program 

pengembangan pegawai dengan pemantapan sistem pengembangan pegawai 

dan melakukan pendekatan okupasional yaitu spesifikasi dan standar 

kompetensi jabatan serta manajemen pelaksanaan informalitasnya.  

2. Untuk para pegawai sendiri diharapkan melaksanakan tugas secara disiplin 

dan tanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing dan lebih giat dalam 

mengikuti setiap kegiatan pengembangan pegawai sehingga akan tercipta 

iklim kerja yang harmonis dan saling menguntungkan antara pihak lembaga 

dan pihak pegawai akan dapat menyesuaikan diri sehingga prestasi kerja 

meningkat.  
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