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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat 

sekumpulan orang yang melakukan suatu kerjasama, di mana kegiatan itu 

dilakukan demi tercapainya tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasi bisa 

dicapai jika didorong oleh kinerja dari para pegawai, sehingga menghasilkan 

kinerja organisasi yang optimal. Di balik tercapainya tujuan organisasi ada 

sumber daya manusia di belakangnya. Di mana pegawai sebagai orang yang 

berperan dalam kesuksesan organisasi. Jika kinerja pegawai baik maka kinerja 

organisasi juga baik. 

Dalam pemerintahan, terdapat beberapa organisasi pemerintahan yang 

terdiri dari organisasi pemerintahan pusat dan organisasi pemerintahan daerah. 

Dari setiap organisasi tersebut mempunyai visi dan misi yang hendak dicapainya 

sehingga apabila visi dan misi tersebut telah dicapai secara optimal maka kinerja 

pegawai dari organisasi itu pun dapat dikatakan baik. Kinerja pegawai sebagai 

hasil kerja yang diraih oleh pegawai dalam menyelesaikan tugas yang telah 

menjadi tugas dan tanggungjawabnya, dengan dikatakannya kinerja pegawai 

merupakan hasil akhir kerja dari pegawai maka organisasi harus bisa 

mengembangkan sebaik mungkin pegawai yang dimiliki organisasi
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Kinerja  pegawai tersebut menjadi tolak ukur dari kinerja organisasi 

karena kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai hubungan sangat erat. 

Kinerja pegawai telah optimal atau belumnya suatu proses pelaksanaan kerja 

organisasi terhadap pemenuhan kebutuhan baik pelayanan ataupun kebutuhan 

akan pencapaian tujuan  lainnya. 

Kinerja suatu dinas salah satunya dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pegawai atau disingkat LAKIP. Dilaporan tersebut 

terdapat bab yang membahas akuntabilitas kinerja tentang capaian kinerja 

organisasi, di sini dijelaskan mengenai indikator, target dan realisasi capaian 

pada masing-masing program dinas tersebut. Seperti halnya Dinas Perumahan 

dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada ketentuan yang 

berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target 

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dan persentase 

pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitung berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Ditinjau dari LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat 

permasalahan mengenai kinerja pegawai seperti belum optimalnya pelaksanaan 

suatu program yang masih di bawah target yakni jumlah sumber daya manusia 

Persentase Capaian   
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aparatur yang bersertifikat di bidang pelayanan sesuai kompetensi yang memiliki 

target 20 (dua puluh) orang capaian kegiatan namun dalam tahap realisasinya 

masih 0 (nol). Pengukuran capaian kinerja tersebut ialah sebagaimana 

dituangkan dalam tabel berikut ini  

Tabel 1. 1  

Capaian Kinerja 

No  Sasaran 

strategi 

Indikator 

kinerja 

Target
* 

Realisasi
*
  Pencapaian

**
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) 

1 Mewujudkan 

SDM Aparatur, 

sarana dan 

prasarana yang 

handal 

Jumlah SDM 

Aparatur yang 

bersertifikat di 

Bidang 

Pelayanan 

sesuai 

kompetensi 

20 orang 0 orang 0,00% 

Sumber: 
*
perjanjian Kinerja Disperkim Provinsi Jawa Barat, 2018. 

            
**

 Hasil Perhitungan 

 

 

Dari  data di tabel 1.1 dapat dilihat bahwa data tersebut merupakan hasil 

pengukuran capaian kinerja melalui sasaran strategi dengan indikator kinerja 

yang diambil dari LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman menunjukan 

bahwa ada tingkat  pencapaian kinerja yang masih belum mencapai target dan 

realisasinya masih kurang dari 100%. 

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari sikap 

indikator kerja terhadap sumber daya manusia yang digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Adapun 
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perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya disajikan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1. 2 Evaluasi Kinerja 

Tujua

n  

Sasaran  Indikator 

sasaran 

renstra 

PENCAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

Katego

ri 

pencap

aian 

2018 

2014 2015  2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

MISI 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD 

GOVERNENCE. 

1.ME

NING

KATK

AN 

PELA

YANA

N 

PUBL

IK 

KEPA

DA 

MASY

ARAK

AT 

Mewuju

dkan 

SDM 

aparatur 

sarana 

dan 

prasaran

a yang 

handal. 

Jumlah 

SDM 

Aparatur 

yang 

bersertifika

t di Bidang 

Pelayanan 

sesuai 

kompetens

i (orang) 

20% 200,

00% 

165,

50% 

85,71

% 

0,00

% 

Sangat 

Kurang 

         Sumber: lakip Disperkim Prov. Jawa Barat (2019) 

Berdasarkan tabel di atas hasil pencapaian kinerja menunjukan bahwa 

dalam misi 3: ‘’meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan prinsip good governance’’ tujuan meningkatkan pelayanan publik 

kepada masyarakat dengan sasaran mewujudkan SDM aparatur, sarana dan 

prasarana yang handal melalui indikator sasaran jumlah sdm aparatur yang 

bersertifikat di bidang pelayanan sesuai kompetensi (orang) mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 pencapainnya sebesar 20%, 

tahun 2015 pencapaian sebesar 200,00%, tahun 2016 pencapain sebesar 
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162,50%, tahun 2017 pencapaian sebesar 85,71 dan tahun 2018 pencapain 

sebesar 0,00% dengan kategori sangat kurang, dengan demikian program 

tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dalam pencapainnya. 

Bahwasannya dalam Lakip Dinas Perumahan dan Permukiman 

disebutkan dalam bab penutup mengenai hambatan yang dihadapi mengenai 

target yang tidak sesuai dengan target yang realisasinya masih kurang dari 

100%, dikarenakan kurangnya peminat yang mengikuti yang hasil ini 

berdampak elektabilitas perangkat daerah menjadi turun. 

Berdasarkan permasalahan di atas ditemukan bahwa kinerja pegawai 

belum optimal, diduga dipengaruhi oleh masih kurangnya kompetensi sumber 

daya manusia (pegawai) dilihat dari data pegawai: 

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak pegawai yang bekerja di 

bidang kepegawaian dan umum bahwasanya jumlah pegawai Dinas Perumahan 

dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini berjumlah 171 

pegawai.  

Dilihat dari tingkat pendidikan, dari total 171 pegawai, PNS dengan 

tingkat pendidikan SMA mempunyai jumlah yang paling banyak sebesar 64 

pegawai atau sekitar 37% dari seluruh PNS yang ada, diikuti PNS yang berijazah 

SMP berjumlah 3 pegawai, D3 berjumlah 11 pegawai, D4 berjumlah 1 pegawai, 

S1 berjumlah 54 pegawai, S2 berjumlah 35 pegawai, dan S3 berjumlah 2 

pegawai. 
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Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 

 

 
Sumber: Diolah oleh penulis (2019) 

 

Apabila dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkatnya, 

maka jumlah pegawai tersebut didominasi oleh golongan III/b (Penata Muda 

Tingkat I) yang berjumlah 31 pegawai, berarti PNS yang pendidikan formal S1 

atau diploma IV ke atas. 

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat 

Golongan Pangkat Jumlah pegawai 

1/d Juru Tingkat 1 2 

II/a Pengatur Muda 2 

II/b Pengatur Muda Tingkat 16 

II/c Pengatur 23 

II/d Pengatur Tingkat I 17 

III/a Penata Muda 11 

III/b Penata Muda Tingkat 1 24 

III/c Penata 28 

III/d Penata Tingkat I 31 

IV/a Pembina 11 

1% 

20% 

31% 

1% 

7% 

37% 

2% 1% 

s3 

s2 

S1 

D4 

D3 

SMA 

SMP 

SD 
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IV/b Pembina Tingkat I 5 

IV/d Pembina Utama Madya 1 

Sumber: Diolah oleh penulis (2019). 

Apabila dilihat dari jabatan struktural, jabatan struktural adalah suatu 

kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang, dan hak seorang PNS dalam 

rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Tabel di bawah menjelaskan 

jabatan yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman berhubung dinas tersebut 

merupakan instansi daerah (provinsi) jadi dapat dilihat jabatannya dari tingkat 

eselonnya sebagai berikut: 

Tabel 1. 4 Jumlah Pejabat Struktur/Eselon 

Eselon Jabatan Jumlah 

II/a Kepala Dinas 1 

III/a Sekretaris Dinas, 

Kepala Bidang 

6 

IV/a Kepala Subbagian, 

Kepala Seksi 

12 

 Sumber: diolah oleh peneliti 2019 

Selain dilihat dari pendidikan formal, golongan atau pangkatnya, 

kompetensi pegawai juga dapat dilihat berdasarkan diklat. Diklat merupakan 

pendidikan dan pelatihan jabatan bagi pegawai negeri sipil sebagai proses 

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan 

Pegawai Negeri Sipil. 

Jenis diklat terdiri dari dua; pertama Diklat Prajabatan dan Diklat dalam 

Jabatan. Dimana diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS 
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menjadi PNS, sedangkan diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

Diklat dalam jabatan terdiri dari: 

a. Diklat Kepemimpinan 

Diklat kepemimpinan disebut Diklatpim yang dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai 

dengan jenjang jabatan struktural. 

b. Diklat Fungsional 

Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang 

sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 

c. Diklat Teknis 

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis 

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. 

 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis-jenis diklat yang 

dilakukan oleh PNS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan pegawai, 

maka pegawai wajib mengikuti diklat yang diperlukan untuk menunjang 

dalam pelaksanaan pekerjaannya. Seperti halnya jenis diklat yang telah diikuti 

oleh pegawai di Dinas Perumahan dan Permukiman seperti dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai berdasarkan Diklat Struktural 

Jenis Diklat Jumlah Pegawai 

Diklatpim Tingkat III 3 
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Diklatpim Tingkat IV 3 

Adum 1 

 Sumber: Diolah oleh peneliti 

Selain dari tingkat pendidikan, diklat yan dilakukan oleh para peawai, 

kompetensi juga dapat diihat dari sudut pandang lain seperti: 

1) Kompetensi pengadaan barang dan jasa  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pejaat pegadaan 

adalah personil yag memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. 

Pengelola pengadaan barang dan jasa adalan PNS yang diberi tugas, 

tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sertifikasi kompetensi 

pengelola pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut sertifikat 

kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan 

secara sistematos dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu 

pada SKKN-PBJ, yang menunjukan bahwa orangPNS yang diangkat untuk 

pertama kali dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa 

harus memenuhi syarat: ijazah paling rendah Sarjana Satu (S1)/Diploma IV, 

pangkat paling rendah Penata muda, golongan ruang III/a, memiliki sertifikat 

ahli pngadaan nasional tingkat dasar, dan unsur penilaian prestasi kerja atau 

pelaksana pekerjaan dalam sasaran kerja pegawai (SKP) paling rendah 

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yan tercantum namanya telah 

memenuhi persyaratan sertifikasi.  
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2) Kompetensi pengadaan pegawai/ rekrutmen (penataan ASN) 

Penataan ASN tersebut dilakukan mulai dari melakukan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja (ABK), menghitung  jumlah pegawai tetap, hingga 

penataan pegawai dengan mengacu pada kuantitas,kualitas,komposisi dan 

distribusi pegawai. Penataan pegawai tersebut dilakukan untuk menempatkan 

SDM ditempat yan tepat sesuai dengan kebutuhan agar instansi dapat berjalan 

dengan optimal dan mewujudkan visi misinya. Sertifikasi kompetensi teknis 

manajemen ASN merupakan sertifikasi yang diikuti pejabat pimpinan tinggi 

pratama dan administrator dari instansi pusat dan daerah. 

3) Kompetensi analisis dampak lalu lintas 

Menurut peraturan menteri perhubungan republik Indonesia pasa 1 

mengatakan bahwa ‘’Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan 

kajian mengenai dampak lalu intas dari pembangunan pusat kegiatan, 

permukiman, dan infrastruktur yan hasilnya dituangkan dalam bentuk 

dokumen hasil analisis dampak lalu lintas’’. 

Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan harus menenuhi syarat; 

pendidikan DIII dibidang LLAJ/Teknik sipil/DIV di 

LLAJ/transportasi/sipil/panologi dengan sehat jasmani, rohani dan bebas 

narkoba yang dibuktikan dengan keterangan dokter. Warga negara indonesia. 

Da usia paling tinggi 55 tahun. 
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Di era globaisasi ini harus menyadari pentingnya sertifikasi karena sertifikasi 

kompetensi merupakan sebuah pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai 

keterampilan dan kemampuan yang mumpuni.  Berdasarkan penjelasan dan data 

diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Di kantor Dinas 

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat”. 

B. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka dapat ditentukan 

identifikasi masalah yang akan penulis ambil ialah sebagai berikut:  

1. Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat di bidang 

pelayanan. 

2. Kurangnya peminat yang mengikuti sertifikat di bidang pelayanan. 

3. Adanya dampak elektabilitas perangkat daerah menjadi menurun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi maka, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh motif terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas 

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat? 

2. Seberapa besar pengaruh watak terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas 

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat? 

3. Seberapa besar pengaruh konsep diri terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat? 
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4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat? 

5. Seberapa besar pengaruh keterampilan terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat? 

6. Seberapa besar pengaruh motif, watak, konsep diri, pengetahuan, 

keterampilan terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Perumahan dan 

permukiman Provinsi Jawa Barat? 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Yang menjadi maksud serta tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motif terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh watak terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap kinerja pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kinerja pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

5. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan terhadap kinerja pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

6. Untuk mengetahui pengaruh motif, watak, konsep diri, pengetahuan, dan 

keterampilan terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Perumahan dan 

Permukiman Provinsi Jawa Barat. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dapat 

memberikan manfaat atau kegunaan dari segi teoretis maupun dari segi praktis, 

yakni: 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Bagi Penulis 

Kegunaan penelitian ialah untuk dijadikan sebagai media untuk 

peneliti agar menggunakan atau mempraktikan segala teori yang pernah 

didapatkan selama kegiatan perkuliahan berlangsung, selain itu penelitian 

ini juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti. 

b. Bagi Lembaga 

Bagi lembaga atau institusi penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

penambah khazanah wawasan mengenai kajian Ilmu Administrasi Publik 

khsusnya mengenai manajemen sumber daya manusia, serta sebagai 

masukan atau sumbangan pemikiran bagi kaum akademisi. 

c. Bagi Institusi 

Bagi institusi yang menjadi lokus penelitian ini hasil penelitian 

diharapkan dapar berguna untuk memberikan masukan agar ada 

peningkatan dari pelaksanaan program atau upaya pengembangan sumber 

daya manusia (pegawai) agar senantiasa bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai yang akan berdampak positif terhadap kepuasan 

masyarakat. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Kegunaan penelitian ini dijadikan sebagai tugas akhir yang menjadi 

salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi 

Publik (S.Ap). 

b. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi bagi akademisi lainnya yang hendak melakukan penelitian 

serupa, selain itu diharapkan juga dapat berguna untuk mengembangkan 

kajian Ilmu Administrasi Publik. 

c. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi instansi yang menjadi 

lokus penelitian untuk senantiasa meningkatkan upaya pengembangan 

sumber daya manusia secara optimal. 

F. Kerangka Pemikiran 

Administrasi publik ialah suatu kegiatan kerjasama dalam rangka 

menjalankan setiap kebijakan publik guna mencapai kesejahteraan publik sesuai 

dengan tujuan dari suatu negara. Untuk mencapai tujuan dari suatu Negara tidak 

terlepas dari peranan penting dari sumber daya manusia yang menjalankan, 

menggerakkan suatu aktifitas sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, dengan 

demikian suatu organisasi sangat membutuhkan aparatur atau sumber daya 

manusia yang mempunyai keahlian atau kompeten di bidangnya. Kemudian 
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salah satu yang menjadi ruang dari administrasi ialah mengenai manjemen 

sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pengaturan 

sumber daya manusia agar mencapai tujuan organisasi, pengaturan tersebut 

terdiri dari proses perencanaan, pengadaan, dan pengembangan. Dalam hal 

meningkatkan kualitas sumebr daya manusia atau dalam hal pengembangan 

sumber daya manusia kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. 

Menurut Boulter, Dzalziel, dan Hill (2003) dalam buku Sutrisno 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2009:203) ‘’Kompetensi adalah suatu 

karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan 

kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu’’. Dari definisi 

tersebut mengandung arti bahwa kompetensi sebagai karakteristik dasar yang 

ada dalam diri seseorang, kemudian kompetensi tersebut dapat digunakan 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dan nantinya akan 

mempengaruhi kinerja seseorang.  

Apabila seseorang mempunyai kompetensi akan berbeda dengan orang 

yang tidak memiliki kompetensi, contohnya apabila diberikan tugas oleh 

atasan untuk melaksanakan tugas maka setiap pegawai akan melaksanakan 

tugas dengan cara mereka sendiri dan disini peranan kompetensi terhadap 

bagaimana pegawai menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. 

Karakteristik kompetensi menurut Spencer and Spencer (1993) dalam 

Sutrisno (2009: 206-207) terdapat lima aspek, yaitu: 
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1. Motif (motive)  

Motif adalah dorongan seseorang untuk melaakukan sesuatu atau 

tindakan . 

2. Watak (traits) 

Watak adalah untuk berperilaku atau bagaimana seseorang 

menanggapi  kondisi yang dihadapinya 

3. Konsep diri (self concept) 

Konsep diri adalah untuk berperilaku atau bagaimana seseorang 

menanggapi  kondisi yang dihadapinya 

4. Pengetahuan (knowledge) 

`Pengetahuan untuk melakukan sesuatu, ketika kita ingin 

mengerjakan sesuatu pastinya kita mengetahui ilmu atau pengetahuan 

tentang sesuatu yang akan kita kerjakan. 

5. Keahlian (skill) 

Keahlian dapat dikatakan sebagai kemampuan bagaimana seseorang 

untuk melaksanakan tugas dengan caranya sendiri. 

Kinerja menurut Mangkunegara dalam buku Pasolong (2017: 204) 

mengatakan bahwa ‘’kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya’’. 

Menurut John Miner untuk mencapai atau menilai kinerja, ada dimensi 

yang menjadi tolak ukur yaitu: 
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1. Kualitas, yaitu tingkat keabsahan, kerusakan, dan kecermatan. 

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, 

keterlambatan, waktu kerja efektif/jam hilang. 

Menurut Gibson (1987) ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja, yaitu: 

1. Faktor Individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi 

seseorang. 

2. Faktor psikologi: Persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, 

dan kepuasan keja. 

3. Faktor organisasi: Struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, system penghargaan (Reward system). 

Dari uraian di atas diungkapkan bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh 

faktor individu diantaranya kemampuan, keterampilan, yang mana semua 

faktor individu tersebut masuk kedalam kompetensi, sehingga kompetensi 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Karena dengan adanya kompetensi 

maka pegawai akan mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah 

diberikan kepadanya dan akan mudah untuk mengikuti perkembangan 

teknologi. 

Gambar 1. 2 

Kerangka Pemikiran 
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G. Hipotesis  

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, dimana menurut 

Sugiono (2013;77) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho : Tidak terdapat  pengaruh motif terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 

Ha : Terdapat Pengaruh motif terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas 

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 

2. Ho : Tidak terdapat pengaruh watak terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

Ha : Terdapat pengaruh watak terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas 

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 

Variabel X 

Kompetensi Individu 

Kompetensi terbentuk dari lima 

karekteristik, yaitu: 

1. Motif (Motive) 

2. Watak (Traits) 

3. Konsep diri (Self concept) 

4. Pengetahuan (Knowledge) 

5. Keterampilan (Skill) 

(Spencer dan Spencer 1998 dalam 

Sutrisno 2019:206-207) 

Variabel Y 

Kinerja Pegawai 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Penggunaan waktu 

dalam bekerja 

4. Kerja sama dengan 

orang lain dalam 

bekerja. 

John Miner (1998 dalam 

Sudarmanto:2009;11-12) 

spencer 
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3. Ho : Tidak terdapat pengaruh konsep diri terhadap kinerja pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

Ha : Terdapat pengaruh konsep diri terhadap kinerja di kantor Dinas 

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

4. Ho : Tidak terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kinerja pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

Ha : Terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

5. Ho : Tidak terdapat pengaruh keterampilan terhadap kinerja pegawai di 

kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

Ha : Terdapat pengaruh keterampilan terhadap kinerja pegawai di kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

6. Ho : Tidak terdapat pengaruh motif, watak, konsep diri, pengetahuan, dan 

keterampilan terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Perumahan dan 

Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

Ha : Terdapat pengaruh motif, watak, konsep diri, pengetahuan, dan 

keterampilan terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Perumahan dan 

Permukiman Provinsi Jawa Barat. 

 


