
Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi                                                              ISSN:2085-8205 

 

 

[Volume 5] No.2,  September 2012 1 

 

STRATEGI PROMOSI PENJUALAN  
DALAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN  

PADA PT. BPR ALSABA PRIMA CABANG CIKARANG 
 

Fakhrurazi 
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi 

Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264 

 

 

Abstract 

Sales promotion and income levels is an area that received great attention in 

the speed of any organization is a source of sales for revenue (income) for the 

company's largest. To reinforce the claim that the sales promotion strategy 

has a significant relationship with income level can be seen through the 

results of statistical tests on the discussion on Research, which the author 

uses regression analysis, correlation and Koefiasin significance testing is to 

test"t"  
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A. PENDAHULUAN 

 1.  Latar Belakang 

Perkembangan perekonornian nasional dewasa ini bergerak 

secara cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang 

semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, 

diperlukan pepyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk 

perbankan. 

 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah satu diantara jenis bank 

dalam sistem perbankan Indonesia yang mempunyai peranan penting 

dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang jasa 

keuangan khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah bagi 

masyarakat berpendapatan rendah di pedesaaan. Oleh sebab itu BPR 

harus tumbuh dengan sehat agar tetap melaksanakan fungsi 

intermediasinya sesuai yang diharapkan kelompok sasarannya dan 

masyarakat umum. BPR hendaknya selalu meningkatkan kinerjanya 

sesuai dengan kemajuan teknologi, perkem~angan lingkungan dan 

kebijakan pernerintah di bidang perbankan. 

 

2. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan  masalah dari penyusunan penelitian ini adalah : 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi                                                              ISSN:2085-8205 

 

 

[Volume 5] No.2,  September 2012 2 

 

1. Bagaimana strategi promosi penjualan yang dilakukan oleh PT. BPR 

Alsaba Prima Cabang Cikarang dalam meningkatkan pendapatan ?. 

2. Seberapa besar pengaruh biaya promosi penjualan terhadap tingkat 

pendapatan PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang ? 

 

 

B. LANDASAN TEORI 

 1. Pengertian Manajemen dan Pemasaran 

Pengertian manajemen begitu luas dan universal sehingga dalam 

kenyataanya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh 

semua orang. Terdapat banyak pendapat berbeda yang diberikan para ahli 

manajemen, baik dari para praktisi maupun teoritis dalam 

mengemukakan definisi manajemen. Maka penelitian ini hanya 

membahas fungsi-fungsi manajemen yang umum dipakai di sebuah 

organisasi atau perusahaan agar tidak melenceng dari program dan dapat 

berjalan sesuai ketentuan manajemen perusahaan berdasarkan : 

Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Koordinasi dan 

Pengawasan (Planning, Organizing, Actualiting, Coordinating dan 

Controlling). 

Pernasaran merupakan bidang yang sangat penting dalam 

mengelola suatu perusahaan. Pernasaran mempunyai arti yang sangat 

luas dan bersifat dinamis. 

Menurut pakar marketing Philip Kotler mendefinisikan sebagai berikut 

: 

" Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

didalamnya terdapat individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dun 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain" (Philip Kotler 

2000 ; 8 ). 

Sedangkan Basu Swasta mengemukakan bahwa pemasaran adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. 

Dari definisi diatas terkandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Pemasaran dilakukan baik oleh individu atau organisasi sebagai 

penjual dan pembeli. 

b. Tujuan pemasaran yaitu memberikan kemudahan-kemudahan atau 

kemungkinan-kemungkinan yang mendukung pada usaha 

pertukaran. 

c. Tujuan pertukaran memenuhi kebutuhan-kebutuhan. 

 

  2. Marketing Mix ( Bauran Pemasaran ) 

Bauran Pemasaran adalah kombinasi dari empat kegiatan yang 
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merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu : produk, struktur 

harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai bauran pemasaran tersebut 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu 

usaha perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan sesuai yang 

diinginkan oleh perusahaan. Philip Kotler mempopulerkan dengan istilah 

4 P terkait dengan faktor penting dalam perusahaan yaitu : produk 

(produck), harga (price ), tempat atau distribusi (place) dan promosi 

(promotion). 

 

3. Pengertian Jasa dan Perbankan 

Karena penulisan yang akan dilakukan ini menyangkut masalah 

perbankan, maka perlu kiranya juga dibahas mengenai pengertian jasa 

dan perbankan sebagai berikut : 

  a. Pengertian Jasa 

Philip Kotler mendefinisikan jasa sebagai berikut : 

" Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnyu tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksinya 

dapat dikaikan atau tidak dikaitkanpada satu produk fisik " ( Philip 

Kotler, 1997 ; 83 ) 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analisis. Menurut Winarno Surakhmad penelitian 

deskriptif adalah: 

“Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada 

pada masa sekarang, karena banyak sekali ragam penyelidikan 

demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum 

yang mencakup berbagai teknik deskriptif, diantaranya adalah 

penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi 

penyelidikan dengan survey, teknik interview, angket, observasi atau 

dengan teknik test, studi kasus ,studi komperatif atau operasional”. 

 

 

2. Teknik Analisa Data 

Pada bagian ini ada dua variabel pokok yaitu promosi penjualan sebagai 

variabel (X), dan tingkat pendapatan sebagai variabel (Y) data yang 

diperoleh ini akan diolah, diklasifikasikan sesuai perhitungan untuk 

dianalisis lebih lanjut dengan cara: 
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a) Analisis Regresi 

Analisis regresi ini bertujuan untuk : 

(1) Mengetahui suatu hubungan antara variabel-variabel ekonomi 

(2) Melakukan perumusan nilai variabel (X) berdasarkan nilai (Y). 

Persamaan variabel yang diperoleh dari proses perhitungan regresi 

harus diuji secara statistik nilai koefisien regresinya. Apabila semua 

koefisien regresi signifikan maka persamaan regresi yang diperoleh 

dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel, dari nilai-nlai 

variabel independen yang ditentukan, persamaannya adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + bx 

Dirnana:     X  = Promosi penjualan 

    Y = Tingkat pendapatan 

    a  = Konstanta 

    b  = Koefisien korelasi 

b) Analisis Korelasi 

   Sedangkan untuk mengetahui  tingkat keeratan hubungan yaitu dengan 

menggunakan rumus koefisien korelasi, menurut M. Iqbal Hasan 

(2002;235) adalah sebagai berikut :   

                  nΣx.y    -    (Σ x) (Σ y) 

r    =  

           √{nΣx
2
  -  (Σ x)

2
} {nΣy

2
  -  (Σ y)

2
} 

 Keterangan : 

 r = Koefisien Korelasi Product Momen 

x. = Skor variabel x 

y = Skor variabel y 

n = Jumlah sampel 

  Untuk mengetahui tinggi rendahnya korelasi antara variabel 

X dan variabel Y, dapat dilihat dari tabel interpretasi nilai r dengan 

melihat tabel tersebut maka dapat diketahui hasil perhitungan regresi 

masuk dalam kategori yang mana : 

 

Tabel 1. 

Interpretasi Regresi Linier Berganda 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00  – 0,80 

0,81 – 1,60 

1,61 – 2,40 

2,41 – 3,20 

3,21 – 5,00 

Sangat Tidak Kuat 

Tidak Kuat 

Cukup 

Kuat  

Sangat Kuat 
  Sumber : (Sugiyono ( 2004 : 183 ) 
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Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberpengaruhan kedua variable 

dapat  diketahui  dengan rumus Koefisien Determinasi sebagai berikut 

: 

   Kd = rs
2
 x 100 % 

 Dimana : Kd  =  Koefisien Determinasi 

              rs    =  Koefisien rank spearman 

  Untuk mengetahui taraf signifikansi penulis menggunakan uji ”t” , 

dengan ketentuan : 

- Apabila t hitung > t tabel, maka Hi diterima, dan Ho di tolak 

- Apabila t hitung < t tabel, maka Hi ditolak, dan Ho diterima 

 

D PEMBAHASAN 

1. Analisisa Data 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai biaya strategi promosi 

penjualan dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan, dapat dilihat 

dalam data sebagai berikut. 

 

 

Tabet 1.1 

Data Perkembangan Biaya Strategi Promosi penjualan 

PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang 

Tahun 2001 — 2006 

Tahun Biaya Promosi Tingkat Kenaikan % Kenaikan 

2001 6.018.600 - - 

2002 6.353.300 334.700 5.6 

2003 7.031.000 677.700 10.6 

2004 7.573.000 541.000 7.6 

2005 7.904.500 332.500 4 

2006 8.250.300 345.800 4 
Sumber: PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa biaya promosi yang 

dikeluarkan oleh PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang dari tahun 

2001 sampai dengan tahun 2006 terus mengalami kenaikan dengan 

kenaikan rata-rata tiap tahun sebesar 6.4 %. Oleh karena itu maka PT. 

BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang harus tetap mempertahankan dan 

meningkatkan pendapatan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.  
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Tabel 1.2. 

Data Perkembangan Tingkat Pendapatan 

PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang 

Tahun 2001 — 2006 

Tahun Tingkat Pendapatan Tingkat Kenaikan % Kenaikan 

2001 140.224.589 - - 

2002 150.449.319 10.224.730 7 

2003 160.307.205 9.857.886 7 

2004 224.163.382 63.856.177 40 

2005 267.576.325 43.412.943 19 

2006 337.714.542 70.138.217 _ 26 
Sumber: PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukan bahwa tingkat pendapatan PT. 

BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang ternyata dari tahun 2001 sampai 

tahun 2006 terus mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata tiap 

tahunnya sebesar 19.8 %. 

Seberapa besar pengaruh biaya strategi prornosi penjualan terhadap 

tingkat pendapatan PT. BPR Alsaba Prima, Cabang Cikarang dapat 

dijelaskan dengan analisis sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1.3 

Analisis biaya strategi promosi penjualan Dalam Usaha Peningkatan 

Pendapatan pada PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang 

Tahun 2001 — 2006 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun X Y X
2
 Y

2
 i 

XY 2001 6 140 36

 

1 

19.600 840 

2002 6 150 36 22.500 900 

2003 7 160 49 25.600 1.120 

2004 8 24 64 50.176 1.792 

2005 8 268 64 71.824 2.144 

2006 8 338 64 114.244

 

1 

2.704 

Sumber: PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang 

 

Maka persamaan regresi antara biaya promosi dengan jumlah pendapatan 

adalah Y = a + bx sehingga menjadi persamaan Y = -271,1 + 67,6 X. 

Persamaan yang diperoleh memberikan arti bahwa setiap penarnbahan 

biaya promosi sejurnlah Rp. 1,- satuan akan menambah jumlah 
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pendapatan Rp. 67,6. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada persamaan 

proyeksi pendapatan ( jutaan rupiah)  

Untuk mengetahui hubungan antara variabel X (biaya promosi) terhadap 

variabel Y (jumlah pendapatan), dipergunakan analisis koefisien korelasi 

yang hasilnya  r = 0,845 

Dikarenakan koefisien korelasi (r = 0.845) mendekati 1 (satu), berarti 

terdapat korelasi yang sangat kuat dan positif Hal ini menandakan bahwa 

perubahan biaya promosi mempunyai pengaruh positif terhadap 

peningkatan pendapatan. Dengan kata lain antara variabel promosi (X) 

dengan jumlah pendapatan (Y) bersifat searah yaitu kenaikan /penurunan 

nilai X terjadi bersama - sama dengan kenaikan / penurunan nilai Y. 

Untuk mengukur besarnya peranan/pengaruh biaya promosi 

terhadap peningkatan jumlah pendapatan dapat digunakan analisis 

Determinasi berikut 

Kd = (r)
2
x100% 

      = (0,845)2 x 100 % 

 = 0,714x100% 

 = 71.4% 

Berdasarkan perhitungan determinasi di atas ternyata besarnya 

perenan/pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan jumlah 

pendapatan adalah sebesar 71,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang lainnya. 

 

2. Uji Korelasi 

Dalam pengujian ini digunakan tingkat keyakinan 95% atau 

pada taraf nyata (a) sebesar 0,05 sehingga dapat diketahui apakah kita 

penerima atau menolak hipotesis. Kreteria yang digunakan dalam hal ini 

adalah menolak hipotesis nol (Ho : p-0), jika t yang diperoleh dari hasil  

perhitungan lebih besar dari t table, pada tingkat keyakinan sebesar 95% 

atau pada taraf nyata (a) sebesar 0,05 dengan demikian hipotesis (Ht : p = 

0 ) diterima. Menggunakan jumlah sampel sebanyak 6, maim derajat 

kebebasannya (dk = n-2) adalah dk = 6-2 = 4.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Alsaba Prima, Cabang Cikarang 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi promosi 

penjualan dalam usaha peningkatan pendapatan. Dari hasil penelitian 

maka diambil beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Strategi promosi penjualan yang dilakukan oleh PT. BPR Alsaba 

Prima yaitu dengan memakai konsep bauran promosi dengan 

melakukan strategi jemput bola, dan mengandalkan tenaga personal 
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selling. 

2. Pengaruh strategi promosi penjualan terhadap tingkat pendapatan 

adalah signifikan yaitu r = 0,845 yang berarti memang terdapat 

korelasi. Nilai korelasi sebesar 0,845 ini signifikan pada tingkat 

kesalahan 0.05 %, hal ini menunjukan bahwa implikasi promosi 

penjualan terhadap tingkat pendapatan adalah 71,4 % sedangkan 

sisaaya 28,6 % merupakan kontribusi dari variabel lain. 

3. Tingkat pendapatan PT. BPR Alsaba Prima Cabang Cikarang dalam 6 

(enam) tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 99 %. 

4. Dari hasil uji t hitung = 3,18 > dari t tabel = 2,776 maka Ha ditolak 

dan menerima Hi yang berarti terdapat pengaruh strategi promosi 

penjualan terhadap tingkat pendapatan. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut. 

1. Kebijakan yang dilakukan perusahaan bagi strategi promosi 

penjualan dalam lima tahun terakhir cukup berhasil hal ini terbukti 

dengan tingkat pendapatan rata-rata 71,4 % . Oleh karena itu PT. 

BPR Alsaba Prima, cabang Cikarang harus mempertahankan bahkan 

meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi. 

2. Besarnya nilai korelasi strategi promosi penjualan tehadap tingkat 

pendapatan pada PT. BPR Alsaba prima, Cabang Cikarang menuntut 

perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan 

terutama dalam hal penentuan strategi promosi penjualan. 

3. Seluruh jajaran staf dan direksi hares menyadari bahwa dalam dunia 

usaha selalu terjadi perubahan yang begitu cepat dan seluruh personil 

terutama manajemen perusahaan harus sensitif dalam menyikapi 

perubahan dinamis tersebut. 
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Abstract 

Preliminary research on employee job satisfaction in the civil service Police 

Unit in the city of Tangerang several problems, among others, feelings of 

employees with the promotion, employee job satisfaction and promotion 

influences the employees' job satisfaction. Results of significance test of 

regression coefficient model variables with a variable promotion at the level 

of job satisfaction siginifikansi level 5% or so that the value of 0.05 t 0.05 or 

t table (60-1) = 2.660, t resulting count = 3.667, because the t count > t 

table, so Ho is rejected. This means there is a positive influence between the 

promotion of employee job satisfaction. Furthermore with or coefficient of 

determination r2 = 77.84% which shows keberpengaruhan two variables, 

and 22.16% are influenced by factors lainnyai. While promotion 

relationship with employees' job satisfaction is closely seen from the results 

of the calculation formula shows the correlation coefficient of 0.8823 

relationship closeness, or close to 1.000.  

 

Keywords: Position Promotions and Job Satisfaction 

 

 

A. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang Masalah 

  Dalam kondisi sekarang ini, kegiatan promosi jabatan pegawai dari 

satu bagian ke bagian lain khususnya pada instansi pernerintah seperti 

pada Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Tangerang bukanlah merupakan 

kegiatan yang dianggap tabu, bahkan kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang rutin dilakukan oleh pimpinan Satuan  Polisi Pamong Praja Kota 

Tangerang tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan 

pegawai yang menjadi tanggung jawabnya, karena itu tidak selamanya 

pegawai yang ditempatkan pada bagian tertentu merasa cocok dengan 

pekerjaan maupun lingkungan kerja mereka. Hal tersebut bisa disebabkan 

karena kemampuan dan kualifikasi sumber daya manusia yang mereka 

Mulyadi
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miliki tidak sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya, ataupun juga faktor lingkungan pekerjaan yang kurang 

memberikan kepuasan dan semangat kerja, atau mungkin faktor yang 

lainnya seperti rasa bosan dan rasa jenuh terhadap pekerjaannya karena 

didalam melaksanakan tugasnya sudah terlalu lama bergelut dalam 

pekerjaan yang itu-itu saja. Hal tersebut akan mengakibatkan 

menurunnya kualitas serta kepuasan kerja pegawai tersebut. 

  Pada dasarnya setiap instansi pernerintah seperti Satuan  Polisi 

Pamong Praja Kota Tangerang mengharapkan setiap pegawainya dapat 

bekerja dengan baik dan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, untuk 

memperoleh hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang 

salah satunya yaitu program pelaksanaan promosi jabatan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Malayu S.P. Hasibuan (2003; 102), yang mengatakan 

bahwa “program pelaksanaan promosi jabatan dapat mempengaruhi 

peningkatan kepuasan kerja pegawai.” 

 

2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasa1ahan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana promosi jabatan yang dirasakan oleh Pegawai Satuan  

Polisi Pamong Praja Kota Tangerang ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja pegawai pada Satuan  Polisi Pamong Praja 

Kota Tangerang setelah adanya promosi jabatan? 

3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap kepuasan kerja pegawai? 

 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Pengertian Promosi Jabatan 

Guna membahas lebih lanjut tentang promosi jabatan, berikut ini 

akan penulis kutip beberapa pendapat para ahli seperti menurut 

B.Siswanto Sastrohadowiryo, (2003 :258) mengatakan bahwa: 

“Promosi jabatan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan satu 

pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung 

jawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggung jawab yang 

telah diberikan kepada tenaga kerja pada waktu sebelumnya”. 

 

 

Sedangkan Sondang P. Siagian, (2003:169) mendefinisikan bahwa: 

“Promosi jabatan adalah penghargaan atas keberhasilan seseorang 

menunjukan prestasi kerja yang tinggi dalam menunaikan kewajibannya 

dalam pekerjaan dan jabatan yang dipangkunya saat ini, sekaligus 

pengakuan kepada seseorang atas kemampuan dan potensi yang 
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bersangkutan untuk menduduki posisi yamg lehih tinggi dalam 

organisasi”. 

 

 

2.  Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Sondang P. Siagian, (2004:295) mengatakan bahwa: “Kepuasan 

kerja merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif 

maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya”. 

 

Hal ini dimaksudkan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang 

sederhana tetapi mempunyai konotasi yang beraneka ragam baik bersifat 

positif maupun yang bersifat negatif. Ini tergantung banyak faktor yang 

perlu rnendapat perhatian dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang. 

Apabila dalam pekerjaannya seseorang mempunyai kehebasan dalam 

bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam 

keberhasilan organisasi sehingga pegawai akan memperoleh feed back 

yaitu yang bersangkutan akan merasa puas. Dan sebaliknya jika seorang 

pegawai tidak diberikan kewenangan dan tindakan-tindakannya dibatasi 

dalam semua hal maka bukan kepuasan yang akan didapatkan tetapi rasa 

kejenuhan dan kebosanan terhadap pekerjaarnya tersebut. Sedangkan 

menurut T. Hani Handoko, (2000:193) menerangkan bahwa  “Kepuasan 

kerja (Job satisfaction) adalah keadaan emosiorial yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dengan mana para pegawai mernendang 

pekerjaan mereka”. 

Menurut A.A. Anwar Pabu Mangkunegara, (2002:118) dikatakan bahwa: 

„Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya 

maupun dengan kondisi dirinya”. 

 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, 

yaitu rasional, empiris, dan sisternatis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga 

terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain 

dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya didalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tcrtentu 

yang bersifat logis. 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi                                                              ISSN:2085-8205 

 

 

[Volume 5] No.2,  September 2012 13 

 

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang 

mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya teijadi pada objek dengan data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan metode yang 

digunakan didalam melakukan penelitian ini pada umumnya yaitu 

menggunakan metode deskripsi analisis dan pengujian hipotesis 

verifikatif dimana data yang telah digambarkan tersebut dapat dibuktikan 

melalui perhitungan secara statistik. 

 

2.  Operasional Variabel 

Didalam memudahkan pengidentifikasian masalah maka 

diperlukanlah pengoperasionalan variabel yang terdiri dan dua bagian 

yaitu: 

1. Variabel bebas atau independent variabel, yaitu variabel pelaksanaan 

Promosi Jabatan (Vaniabel X). 

2.  Variabel terikat atau dependent variabel, yaitu variabel kepuasan 

kerja pegawai (Variabel Y) yang sangat terikat oleh pelaksanaan 

promosi jabatan. 

 

3. Metode Analisis Data 

     Karena data yang diperoleh adalah kualitatif, maka data yang telah 

olah disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi yang diberikan bobot 

nilai untuk setiap kriteria jawaban, seperti A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 

1 

     Selanjutnya digunakan uji regresi  linier berganda untuk mencari 

hubungan data kedua variabel yang diteliti tersebut : 

No Sikap / Persepsi / Pendapat Skala 
1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju / Selalu / Sangat Postif 

Setuju / Sering / Positif 

Ragu-ragu / Kadang-kadang /Netral 

Tidak Setuju / Pernah / Negatif 

Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah / Sangat 

Negatif 

5 

4 

3 

2 

1 

     Sumber : (Sugiyono : 87) 

      

   Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan 

menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

      Y = ao + aX + e 

    Dimana : Y = Variabel Kinerja Pegawai 

     X = Variabel Kompensasi 

     ao = Konstanta 

     e = Nilai Residu 
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     Sedangkan untuk mengetahui  tingkat keeratan hubungan yaitu 

dengan menggunakan rumus koefisien korelasi, menurut M. Iqbal Hasan 

(2002;235) adalah sebagai berikut :   

                  nΣx.y    -    (Σ x) (Σ y) 

r    =  

           √{nΣx
2
  -  (Σ x)

2
} {nΣy

2
  -  (Σ y)

2
} 

 

 Keterangan : 

 r = Koefisien Korelasi Product Momen 

x. = Skor variabel x 

y = Skor variabel y 

n = Jumlah sampel 

   

 

 

Tabel 1. 

Interpretasi Regresi Linier Berganda 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00  – 0,80 

0,81 – 1,60 

1,61 – 2,40 

2,41 – 3,20 

3,21 – 5,00 

Sangat Tidak Kuat 

Tidak Kuat 

Cukup 

Kuat  

Sangat Kuat 
  Sumber : (Sugiyono ( 2004 : 183 ) 

 

 

   Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberpengaruhan antara 

variable promosi jabatan dengan variable kepuasan kerja dapat  diketahui  

dengan rumus Koefisien Determinasi sebagai berikut : 

   Kd = rs
2
 x 100 % 

 Dimana : Kd  =  Koefisien Determinasi 

         rs    =  Koefisien rank spearman 

   Untuk mengetahui taraf signifikansi penulis menggunakan uji ”t” 

, dengan ketentuan : 

- Apabila t hitung > t tabel, maka Hi diterima, dan Ho di tolak 

- Apabila t hitung < t tabel, maka Hi ditolak, dan Ho diterima 
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E. HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

1. Perhitungan Koefisien Regresi Berganda 

   Berdasarkan output pada tebal Coeffisient diketahui persamaan 

regresi antara promosi jabatan dengan kepuasan kerja pegawai adalah : Y 

= 17,523 + 0,871X. Persamaan regresi tersebut mengandung pengertian 

sebagai berikut : 

a. Nilai Intercept (konstanta) = 14,713 menunjukkan nilai kepuasan kerja 

pegawai, jika variabel X (promosi jabatan) dianggap nol. 

b. X = 0,871 menunjukkan koefisien regresi variabel X (promosi jabatan) 

terhadap kepuasan kerja pegawai. Karena koefisien variabel X bernilai 

positif, maka setiap perubahan X (Promosi Jabatan) sebesar satu kali, 

akan dirspon dengan perubahan searah pada kepuasan kerja pegawai 

sebesar 0,871 kali. 

Tabel 1.4. 
                       Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 17.523 2.434   3.667 .001 

  Promosi 
Jabatan 

.871 .163 -.577 3.674 .001 

       a  Dependent Variable: Kepuasan Kerjai 

 

 

 

2. Pengujian Hipotesis 

 Berdasarkan hasil skor dari kuisioner kedua variable jika 

dimasukkan dalam rumus adalah sebagai berikut : 

                  nΣx.y    -    (Σ x) (Σ y) 

r    =  

           √{nΣx
2
  -  (Σ x)

2
} {nΣy

2
  -  (Σ y)

2
} 

  

           60.27709    -    (1265) .(1314) 

r    =  

           √{60.26717 - 1600225}{60.28860- 1726596} 

 

                                       1662540    -    1662210 

r    =  

           √{1603020 - 1600225}{1731600 - 1726596} 
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          330                                          330 

r    =                                       = 

           √{2795}{5004}                   √   13.986.180    

 

               330 

               =                         = 0, 8823 

                      373,981 

 

   Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberpengaruhan antara 

variable promosi jabatan dengan variable kepuasan kerja pegawai dapat  

diketahui  dengan  rumus  Koefisien Determinasi sebagai berikut : 

   Kd = rs
2
 x 100 % 

                   = 0,8823
2
 X 100 % 

                              = 0,7784 X 100 %  =  77,84 

   Berdasarkan nilai Kd di atas, berarti variable promosi jabatan 

mempengaruhi variabel kepuasan kerja pegawai sebesar 77,84 % sisanya 

sebesar 22,16 % dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kompensasi, 

insentif, kepemimpinan, upah dan gaji,dan lain sebagainya yang masing-

masing membutuhkan penelitian yang lebih lanjut lagi. 

   Untuk mengetahui taraf signifikansi penulis menggunakan uji ”t” 

, dengan ketentuan : 

- Apabila t hitung > t tabel, maka Hi diterima, dan Ho di tolak 

- Apabila t hitung < t tabel, maka Hi ditolak, dan Ho diterima 

  Berdasarkan    taraf  signifikansi  level  5 %  nilai t tabel atau t 0,05 (60-

1) = 2,660 sedangkan thitung = 3,667. Karena t hitung > t tabel., maka Ho 

ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif variabel promosi jabatan 

terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal tersebut dapat pula dilihat dari 

nilai Sig = 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan 

sebesar 5 % atau 0,05. 

  
E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut 

: 

 1. Pelaksanaan program promosi jabatan dilingkungan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tangerang sangat dirasakan pengaruhnya oleh 

pegawai yang bersangkutan. 

 2. Hasil uji signifikasi atas model koefisien regresi variable promosi 

jabatan dengan variable kepuasan kerja pada taraf siginifikansi level 

5 % atau 0,05 sehingga nilai t table atau t 0,05 (60-1) = 2,660, dihasilkan t 

hitung = 3,667   , karena t hitung > t table, maka Ho ditolak. Artinya 
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terdapat pengaruh positif antara promosi jabatan terhadap kepuasan 

kerja pegawai. Selanjutnya dengan r
2
 atau koefisien determinasi = 

77,84 % yang menunjukkan keberpengaruhan kedua variabel, dan 

22,16 %  adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 

 3. Hubungan promosi jabatan dengan kepuasan kerja pegawai pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sangat erat terlihat dari 

hasil perhitungan rumus koefisien korelasi menunjukkan  keeratan 

hubungannya sebesar 0,8823, atau mendekati 1,000. 

 

  2. Saran-saran 

   Berdasarkan pengamatan dan temuan-temuan di lapangan dan hasil 

analisis yang dilakukan, penulis merekomendasikan hal-hal berikut : 

1. Bahwa promosi jabatan didalam pelaksanaannya haruslah didasarkan 

pada tingkat kerja  serta pengalaman dan senioritas pegawai tersebut. 

Hal ini dimaksudkan agar promosi jabatan berjalan dengan baik dan 

tepat. Karena pada dasarnya promosi jabatan dilakukan untuk mencari 

orang yang tepat dalam jabatan yang tepat pula. 

2. Merlihat korelasi antara promosi jabatan terhadap kepuasan kerja 

pegawai yang cukup kuat, maka penulis memberikan saran untuk lebih 

memperhatikan faktor-faktor selain pelaksanaan promosi jabatan 

tersebut, sebab menurut koefisien determinasi masih banyak faktor lain 

yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai seperti kompensasi, 

insentif, kepemimpinan, upah dan gaji,dan lain sebagainya yang 

masing-masing membutuhkan penelitian yang lebih lanjut lagi. 

3. Dalam meningkatkan kepuasann kerja pegawai, disamping  

pelaksanaan promosi jabatan, pimpinan juga sebaiknya memperhatikan 

tingkat kesejahteraan pegawai seperti pendidikan, sarana dan 

prasarana, pembagian tugas dinas luar dan lain sebagainya sehingga 

pegawai merasa mendapatkan penghargaan di dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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Abstract 

This study aimed to analyze several factors that influence the success of 

development control. Research conducted in Banten province on the study 

of Public Works Department Banten Province. Research method used is 

survey method. Respondents of this study is the officers involved in this 

research in Banten province's Public Works Department selected Banten 

province by using random sampling of 110 people.  

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Pengawasan dan 

Keberhasilan pembangunan yang dikembangkan sendiri sesuai dengan 

indikator indikatornya, pengujian data dilakukan dengan uji realibilitas dan 

validitas, deskripsi statistik dan histogram, korelasi sederhana. The 

requirements for a simple regression equation using the variable data for 

normality test, auto test the correlation with the Durbin Watson test, and 

test the hypothesis using the F test and t test  

This study found that: there is a positive influence Supervision (X) to the 

success of development (Y), with coefficients of determination R2 of 

0.676611 and the regression equation of y = 21.33460 + 0.661450X; Based 

on these findings, concluded that the success of development in Banten 

province on the Public Works Department Banten province can be improved 

through oversight.  

 

Keywords: Development Control 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian  

Dengan mempedomani yang tersurat dalam Pasal 7 dan pasal 9 

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jelas 

terlihat bahwa Daerah Propinsi, Kabupaten maupun Daerah Kota 

diberikan tanggung jawab yang seluas-luasnya yang mencakup semua 

kewenangan pemerintahan kecuali yang disebutkan dalam Pasal 7 dan 9 

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Dalam hal ini bertujuan untuk 
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mencapai suatu pembangunan yang merata, namun pembangunan nasional 

berjalan melalui proses dan mekanisme koordinasi pembangunan yang 

komprehensif, partisipatif, terpadu, dan berkesinambungan, dengan 

dijiwai semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Secara vertikal, 

koordinasi pengawasan  pembangunan dimulai dari forum Rakorbang 

kabupaten/kota, Rakorbang Provinsi, Rakorbang wilayah, hingga forum 

Konsultasi Nasional Pembangunan (Konnasbang) atau Rakorbang 

Nasional. Sementara itu, untuk persiapan penyelenggaraan Rakorbang 

Nasional, di seluruh instansi sektoral tingkat pusat diperlukan suatu 

koordinasi pengawasan  pembangunan secara horizontal untuk 

menyamakan persepsi dan langkah-langkah kegiatan dalam mewujudkan 

tujuan nasional yang selama ini belum dicapai. 

Fakta selama ini bahwa pembangunan wilayah belum dilakukan 

secara merata. Masih banyak ditemui khususnya di Kabupaten Bekasi  

bahwa pelaksanaan pembangunan wilayah belum dapat secara keseluruhan 

dirasakan oleh masyarakat, hal ini dikarenanakan luas wilayah yang begitu 

besar sehingga kemampuan daya dukung anggaran dalam pembangunan 

infra struktur belum seluruhnya dilaksanakan secara merata.  

Akan tetapi ada sebuah hal yang menarik yang dilakukan di 

Wilayah Kabupaten Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Bekasi  bahwa dengan modal kemandirian secara partispatif dan dilakukan 

dengan pengawasan  yang matang maka kegiatan pembukaan akses 

infrastrukur berupa pembukaan jalan baru yang dapat menata lingkungan 

dengan baik dapat menjadi sebuah contoh bagi daerah lain. Kasus ini 

menjadi sangat menarik karena bila dilihat dari kemampuan masyarakat 

tidak terlalu besar namun kemauan yang besar yang dimiliki masyarakat 

untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik menjadi sebuah modal yang 

penting sebagai sebuah modal sosial yang mampu mewujudkan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat dilingkungan tersebut. 

 

 2. Masalah Penelitian 

Masalah pada penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh pengawasan  

terhadap keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi ?. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA  DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Konsep Pemerintahan 

Pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Soewargono Prawirohardjo  

dalam laporan “Seminar Nasional Posisi Ilmu Pemerintahan dalam Sistem 

Pendidikan dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional” yang 

diselenggarakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan pada tanggal 21-22 

Oktober 1991, seperti yang dikutip oleh Ndraha (1997 : 16), yaitu : ilmu 
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yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-

proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. 

Pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Afan Gaffar dalam 

makalah “Seminar Pengembangan Ilmu Pemerintahan” yang 

diselenggarakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan pada tanggal 25 Juli 

1995, seperti yang dikutip oleh Ndraha (1997 : 16), yaitu : sebagai ilmu 

yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam 

sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. 

Sedangkan pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Suradinata 

(1998 : 10), yaitu : suatu pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan 

lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, 

di mana pengetahuan di dapat melalui suatu metodologi ilmiah dan 

berlaku secara universal. 

 

 2. Konsep Manajemen Pemerintahan 

Manajemen Pemerintahan menurut Suradinata  (1998:14), yaitu : 

”Manajemen Pemerintahan berarti suatu kegiatan atau usaha untuk 

mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang 

dikuasai oleh negara. Inti Manajemen Pemerintahan, terletak pada proses 

penggerakan untuk mencapai tujuan negara, di mana terkait erat apa 

yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan. ” 

 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa Manajemen Pemerintahan 

itu merupakan pembagian tugas-tugas pemerintahan secara professional 

dengan tercapai tugasnya secara efektif.  

Berkaitan dengan itu Montesquieu – seperti yang dikutip oleh 

Suradinata  (1998 : 6-7), membagi badan-badan kekuasaan ke dalam tiga 

lembaga, yaitu : 

 1. Pouvoir Legislatif, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan 

Perundang-undangan; 

  2. Pouvoir Eksekutif, yaitu kekuasaan dalam bidang melaksanakan 

segala sesuatu yang diamanatkan oleh Undang-undang; 

  3. Pouvoir Yudicatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar Undang-

undang tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan tujuannya. 

Pengertian Pemerintahan menurut W.S. Sayre yang dikutip oleh 

Suradinata (1998 : 100), yaitu : Government is best difined as the 

organization agency of the state, expressing and exercising it‟s authority 

(Pemerintahan, definisi terbaiknya adalah sebagai lembaga negara yang 

terorganisir memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya). Sedangkan 

pengertian Pemerintahan menurut Suradinata (1998 : 6), adalah : semua 
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kegiatan lembaga atau badan-badan publik untuk mencapai tujuan 

negara. 

Oleh karena itu pembicaraan mengenai Manajemen Pemerintahan 

selalu bersangkutan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara luas, 

termasuk bidang filosofis, misalnya asas kepatutan dalam pemerintahan 

dan asaa-asas pemerintahan yang baik. 

Dalam kaitannya dengan ini terlebih dahulu perlu disimak 

paradigma pemerintahan di negara yang berazaskan kedaulatan rakyat 

yang menurut Rasyid (1997:23-24), adalah : 

  a. Pemerintahan sebagai “a ruling process” yang ditandai oleh 

ketergantungan pemerintahan dan masyarakat pada kapasitas 

kepemimpinan seseorang; 

     b. Pemerintahan sebagai “a governing process” yang ditandai oleh 

praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus 

etis antara pemimpin dengan masyarakat; 

    c. Pemerintahan sebagai “administering Process” yang ditandai oleh 

terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif, 

melalui seluruh interaksi kekuasaan dikendalikan oleh suatu sistem 

administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat itu penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pemerintahan ujudnya adalah usaha-usaha kegiatan pemerintah 

sesuai dengan peran/tugas yang telah dibebankan kepadanya baik sebagai 

“a ruling process, a governing process maupun an administering 

process”. 

Dari pengertian-pengertian di atas kita dapat membedakan antara 

Ilmu Pemerintahan dengan Manajemen Pemerintahan. Ilmu 

Pemerintahan adalah tatanan teori ilmiah yang mempelajari 

fungsi/kegiatan lembaga-lembaga negara.  Sedangkan Manajemen 

Pemerintahan  adalah tatanan kegiatan/upaya daripada lembaga-lembaga 

negara. 

Sedangkan hubungannya bahwa ilmu tentang pemerintahan dapat 

diaplikasikan oleh manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan 

adalah usaha untuk mengimplementasikan teori keilmuan bidang 

pemerintahan ke dalam bentuk kegiatan suatu lembaga pemerintahan. 
 

 3. Konsep Pengawasan 

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi 

organik manajemen, hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Moekijat, 

(1997),  mengatakan : “Fungsi manajemen yang terakhir adalah 

pengawasan, yakni mengadakan penyelidikan serta perbandingan 

daripada tindakan dengan rencana-rencana, serta mengadakan 

pembetulan daripada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 
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terjadi. Selanjutnya pengawasan adalah fungsi manajemen yang 

berhubungan dengan rencana kepegawaian, selanjutnya dirumuskan atas 

dasar suatu analisa daripada tujuan-tujuan organisasi yang pokok”.    

Pendapat di atas sejalan pula dengan pendapat Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (1997), yang mengatakan 

sebagai berikut :  “Pengawasan adalah salah satu fungsi organik 

manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk 

memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas 

organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

dan yang berlaku”.   

Beranjak dari uraian di atas, maka pengertian pengawasan menurut 

Sondang P. Siagian, sebagai berikut:  “Pengawasan ialah  proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. ( 1995). 

 

4.   Konsep Keberhasilan Pembangunan 

Pembangunan wilayah (Area development) merupakan bagian 

dari administrasi pembangunan. Dengan demikian, administrasi 

pembangunan dalam penelitian ini merupakan grand theory yang akan 

dijadikan landasan ilmiah penelitian ini. Sebelum mengupas tentang 

pembangunan kewilayahan ini, ada baiknya di bahas dulu mengenai 

pengertian administrasi pembangunan. 

Administrasi pembangunan kurang begitu popular sebagai satu 

disiplin ini yang telah berkembang (Tjokroamidjojo, 1995;1). Dewasa ini 

administrasi pembangunan kalah popular dibandingkan dengan 

manajemen atau disiplin ilmu administrasi lainnya. Secara filosofis, 

aksiologi dari administrasi pembangunan ini adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang 

berkembang yang memang mengalami banyak masalah dalam proses 

pelaksanaan pembangunan.  

Administrasi pembangunan menurut Edward W. Weidner, seperti 

yang dikutip oleh Tjokroamidjojo (1995; 13), adalah  

“the process of guiding an organization toward the achievement of the 

development objectives. It is action oriented, and it places administration 

at the center ini facilitating the attainment of development objectives”. 

 

Siagian (1998; 1-2) membatasinya sebagai “keseluruhan proses 

pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju moderenitas dalam 

berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka nation building”. 
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C. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Pengawasan  (X) dan 

Keberhasilan  Pembangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi oleh  Dinas 

Pekerjaan Umum  Kabupaten Bekasi   (Y), untuk lebih jelasnya, 

operasionalisasi variabel penelitian yang merupakan indikator-indikator 

variabel dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Dimensi Indikator 
Jmlh 

Butir 

No. 

Butir 

 

1 

 

Pengawasan 

(X) 

 

 

1. Mengetahui 

Proses Kerja  

 

 

 

 

2. Tindakan 

Perbaikan  

3. Terarah pada 

sasaran 

 

 

 

 

 

 

4. Pelaksanaan  

 

 

5. Pembandingan  

 

 

6. Tindak Lanjut   

 

1. Mengetahui 

hasil, 

2. Mengetahui 

potensi  

3. Mengetahui 

Kendala, 

1.Pencegahan  

2.Penanggulangan  

1.Efektif  

2.Efisien  

3.Produktif 

4.Rasional 

5.Kesatuan arah 

6.Kesatuan tujuan 

7.Kesatuan 

perintah  

1.Sesuai rencana  

2.Sesuai ketentuan  

1.Rencana  

2.Standar  

3.Harapan  

1.Saran  

2.Koreksi  

3.Penyempurnaan 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

1,2 

 

 

 

 

 

3,4 

 

4,5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 

 

 

10,11,12 

 

 

13,14,15 
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No 

 

Variabel  

 

Dimensi 

 

Indikator 

Jmlh 

Butir 

No. 

Butir 

 

2 

 

Keberhasilan 

Pembangunan 

Wilayah (Y) 

 

1. Kemadirian 

 

 

 

 

2. Manfaat 

 

- pemanfaatan     

  potesi yang  

  dimiliki 

- kebersamaan 

 

-Hasil yang dicapai 

- Sesuai dengan   

  kebutuhan 

- memiliki nilai     

  tambah 

- keserasian 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

1,2,3,4 

5 

 

6,7,8, 

 

9,10 

11,12 

 

13,14 

 

15 

 

Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan 

langkah-langkah analisa data dan pengujian Hipotesis melalui pendekatan 

olahan data statistik SPSS versi 11.0 for windows dan Eviews 4.1. Data 

ditampilkan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan pembacaan dan 

diberikan penjelasan secara deskriptif. Sesuai dengan masalah deskriptif dan 

rumusan Hipotesis statistik sebagaimana telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya, maka dalam analisis data digunakan analisis data kuantitatif. 

Analisis kuantitatif pada penelitian ini dilakukan dengan tangkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Uji   Reliabilitas   dan   Validitas   dengan   menggunakan   rumus   

koefisien reliabilitas Alfa Cronbach : 

Uji Reliabilitas: 

    
R

ER

V

VV
RI


.  (Sugiyono : 2002) 

dimana: 

VR = Varian responden 

VE = Varian error 

I.R = Index Reliabilitas 

Uji Validitas :  

  SSYSSX

SCP
RH   ( Sugiyono : 2002 ) 

dimana : 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi                                                              ISSN:2085-8205 

 

 

[Volume 5] No.2,  September 2012 26 

 

  





n

YX
XYSCP  

 





n

X
XSSX

2

2  

 





n

Y
YSSY

2

2  

X  = Skor untuk quesioner masing-masing data 

Y  = Total skor 

Dimana= k = 1 dan ά  = 5% 

2. Uji Hipotesis 

1. Persamaan  Regresi Sederhana,  digunakan rumus sebagai berikut : 

Ŷ = a + bX  (Sugiyono, 2002) 

Dimana: 

Ŷ = Nilai estimasi variabel tidak bebas 

a = Konstanta 

X = Variabel bebas  

 b = Koefisien regresi variabel X 

2. Uji t 

Nilai thitung masing-masing koefisien regresi dapat diperoleh dengan 

cara sebagai berikut :  

  thitung = 
 bise

bi
  (Sugiyono, 2002) 

 

Se adalah kesalahan standar estimasi (standar error of estimate) yang 

ditentukan dengan  menggunakan  formulasi sebagai berikut : 

  Se (bi) = 
 SSX

MSE
 (Sugiyono, 2002) 

Kriteria Uji t: 

- Jika t hitung < t tabel : HO diterima dan H1 ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

- Jika t hitung > t tabel : H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

3. Koefisien Determinan sebagai berikut: 

R
2  

= 
SST

SSR
 (Sugiyono, 2002) 

dimana :  SSR = Sum of Square Regression 

 SST = Sum of Square Total 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 1. Pengujian Data Hasil Penelitian 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengujian-pengujian sebagai berikut ini : 

1. Uji Reliabilitas dan Validitas 

2. Uji Hipótesis 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

statistik komputer program SPSS Versi 11.0 dan Eviews Versi 4.1, didapat 

hasil perhitungannya sebagaimana uraian dibawah ini. 

 

1. Uji Reliabilitas dan Validitas 

Melalui penghitungan komputer diperoleh nilai Koefisien Reliabilitas 

Alpha Cronbach sebagai berikut ini: 

Tabel 1 

Koefisien Reliabilitas 
 

NO VARIABEL 
Koefisien Reliabilitas 

(Alpha Cronbach) 

1 Pengawasan   (X) 0.7448 

2 Keberhasilan Pembangunan (Y) 0.7163 

 

Dengan melihat hasil Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach) dari tabel 

diatas, maka dengan demikian instrumen yang digunakan reliabel yaitu 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Uji Validitas 

dilakukan melalui perhitungan dengan teknik korelasi "product moment" 

diperoleh koefisien korelasi butir (r-butir) yaitu sebanyak 15 butir 

instrumen dengan sampel sebanyak 110 orang (n = 110), dengan ά =0.05 

didapat r tabel = 0.176, artinya bila r butir < r tabel, butir instrumen 

termaksud tidak valid dan apabila r butir > r tabel, butir intrumen 

termaksud dapat digunakan (valid). Dari perhitungan statistik untuk 

masing-masing variabel, dapat dijabarkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 2 

Uji Validitas Variabel pengawasan    (X) 

 

No r butir r tabel Keterangan 

1 0.2612 0.176 Valid 

2 0.1879 0.176 Valid 

3 0.2375 0.176 Valid 

4 0.3237 0.176 Valid 

5 0.4528 0.176 Valid 

6 0.3104 0.176 Valid 
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7 0.3230 0.176 Valid 

8 0.3635 0.176 Valid 

9 0.4057 0.176 Valid 

10 0.4154 0.176 Valid 

11 0.2484 0.176 Valid 

12 0.4436 0.176 Valid 

13 0.2102 0.176 Valid 

14 0.5326 0.176 Valid 

15 0.4857 0.176 Valid 

 

Tabel 3 

Uji Validitas Variabel Keberhasilan Pembangunan (Y) 

 

No r butir r tabel Keterangan 

1 0.2656 0.176 Valid 

2 0.2898 0.176 Valid 

3 0.4185 0.176 Valid 

4 0.3563 0.176 Valid 

5 0.3346 0.176 Valid 

6 0.2571 0.176 Valid 

7 0.3048 0.176 Valid 

8 0.2993 0.176 Valid 

9 0.2045 0.176 Valid 

10 0.3840 0.176 Valid 

11 0.4208 0.176 Valid 

12 0.3320 0.176 Valid 

13 0.2646 0.176 Valid 

14 0.3801 0.176 Valid 

15 0.3229 0.176 Valid 

 

2. Uji Hipotesis 

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penelitian 

ini terdapat dua buah hipotesis yang diajukan atau diuji,  sebagai berikut : 

Ho : b = 0  ; tidak terdapat pengaruh pengawasan  terhadap 

Keberhasilan Pembangunan  

H1 : b ≠ 0 ; terdapat pengaruh pengawasan  terhadap Keberhasilan 

Pembangunan . 
 

1. Persamaan Regresi Sederhana 

Persamaan regresi sederhana merupakan model 

persamaan garis untuk melihat pengaruh Variabel pengawasan   
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(X) terhadap variabel Keberhasilan Pembangunan (Y). Dari hasil 

pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS dan Eviews 

versi 4.1 dalam lampiran 9 diperoleh : 

 

 

 

Persamaan ini berarti bahwa : 

Setiap peningkatan 1 skor Variabel pengawasan   berpengaruh 

terhadap peningkatan variabel Keberhasilan Pembangunan sebesar 

0.661450 skor di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi. 

2. Uji t  

Hipotesis kedua yang diajukan ádalah : Apakah terdapat 

hubungan Variabel pengawasan terhadap Keberhasilan 

Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi?, 

atau dengan rumusan matematis dapat diuraikan sebagai berikut:  

 Ho : b = 0 :   Tidak terdapat pengaruh variabel pengawasan   

terhadap Keberhasilan Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Bekasi.  

 H1 : b ≠ 0 :  Terdapat pengaruh variabel pengawasan   terhadap 
Keberhasilan Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Bekasi. 

Jika nilai t-statistic > t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima  

Dari  hasil pengolahan data penelitian  dengan  bantuan 

perhitungan program Eviews versi 4.1 diperoleh nilai t-statistic sebesar 

15.03206, sedangkan besarnya t-tabel dengan derajat bebas (df) 

pembilang 1 dan penyebut 108 pada ά (0,025) sebesar 1,980 Dengan 

demikian nilai t- statistic (15.03206) > t- table (1,980) sehingga jelas 

H0 ditolak dan H1 diterima. 

Terbukti t-statistic > t-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa 

pengawasan  mempunyai hubungan yang positif dengan Keberhasilan 

Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi. 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan unluk mengetahui tingkat 

keragaman variabel terikat Y (Keberhasilan Pembangunan ) yang 

disebabkan oleh perbedaan variabel bebas X (pengawasan ), 

besarnya koefisien determinasi merupakan kuadrat dari nilai 

koefisien korelasi, yang dapat dihitung berdasarkan rumus berikut : 

R
2  

= 
SST

SSR
   

Dengan bantuan pengolahan komputer terhadap data 
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penelitian berdasarkan perhitungan SPSS dan Eviews versi 4.1 

diperoleh nilai R
2 

sebesar 0.676611 artinya bahwa sebesar 

67.6611% keragaman Keberhasilan Pembangunan pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi disebabkan oleh keragaman 

pengawasan, sedangkan sisanya 32.3389 % disebabkan oleh faktor 

lainnya.  

 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 1. Kesimpulan 

Sesuai hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dengan pengujian persyaratan persamaan garis regresi sederhana yang 

meliputi uji normalitas data, uji autokorelasi dengan Durbin-Watson, dan 

dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji F dan koefiseien determinasi 

hal ini menunjukan hasil yang positif sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

 Terdapat pengaruh Pengawasan  terhadap Keberhasilan pembangunan 

di Wilayah Kabupaten Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Bekasi, hal ini berdasarkan hasil pengolahan data penelitian  dengan  

bantuan perhitungan program Eviews versi 4.1 diperoleh nilai F-

statistic sebesar 225.9627 sedangkan besarnya F-tabel dengan derajat 

bebas (df) pembilang 1 dan penyebut 108 pada ά (0,05) sebesar 

3.9201. Dengan demikian nilai F-statistic (225.9627) > F-table 

(3.9201) sehingga hipotesis yang diambil : H0 : ditolak, H1 : diterima. 

 Selain itupun, dilihat dari nilai koefisien deteminasi (R
2
) terlihat 

bahwa, diperoleh nilai R
2 

sebesar 67.6611 %, Keberhasilan 

Pembangunan disebabkan oleh keragaman dari faktor pengawasan . 

Hal ini jelas menunjukkan, bahwa faktor pengawasan merupakan 

faktor dominan dalam Keberhasilan Pembangunan, sedangkan sisanya 

32.3389% dipengaruhi oleh faklor-faktor lainnya yang dalam 

penelitian ini tidak dianalisis lebih lanjut. 

 

 2. Saran 

Dengan memperhatikan beberapa catatan yang penulis buat selama 

melakukan penelitian serta berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran-

saran yang penulis kemukakan dalam rangka peningkatan Keberhasilan 

pembangunan  di Wilayah Kabupaten Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Bekasi  adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan pengawasan   yang dilakukan secara terus menerus agar 

pencapaian sasaran program dapat dilaksanakan secara efektif. Hal 

ini diperlukan karena apabila pencapaian sasaran setiap sumber-

sumber pendapatan tidak dilakukan dengan suatu pengawasan  yang 
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matang, cermat , dan efektif maka pencapaian sasaran dari setiap 

program tidak akan tercapai dengan baik 

2. Selalu melibatkan partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan pikiran, 

perasaan, dan tindakan masyarakat dalam melaksanakan proses 

pembangunan,tidak hanya meliputi aspek yang dapat diamati secara 

langsung, melainkan juga meliputi aspek yang terdapat dalam 

pikiran dan emosi seseorang, sehingga masyarakat merasa memiliki 

dan mampu memelihara  hasil-hasil  pembangunan 

3. Selanjutnya kepada para peneliti lainnya atau pihak-pihak tertentu 

yang terkait serta tertarik mengembangkan hasil penelitian  ini secara 

lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian awal atau sebagai masukan untuk bahan pertimbangan 

lebih lanjut. 
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Abstract 

This study aimed to analyze several factors that affect the ability of the Police 

Performance Police Work. Research conducted at the Regional Police 

Banten, Banten Province. Research method used is survey method. 

Respondents of this study is the officers involved in this research on the 

Regional Police Banten, Banten province selected by using random sampling 

of 358 people.  

Instrument used is the instrument capabilities and the performance of Police 

Work Police's own developed in accordance with the indicator indicators, 

tests conducted with test data reliability and validity, statistics and histogram 

description, a simple correlation. The requirements for a simple regression 

equation using the variable data for normality test, auto test the correlation 

with the Durbin Watson test, and test the hypothesis using the F test and t test. 

This study found that: there is a positive influence Police Work Ability (X) of 

the Police Performance (Y), with coefficients of determination R
2
 is 0.864862 

and the regression equation of y = 14.78004 + 0.763816X; Based on these 

findings, concluded that the performance of the Police Regional Police 

Banten Banten province can be improved through the ability of police work.  

 

Keywords: Police Work Ability 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini polri berusaha mendekatkan diri pada masyarakat dan 

menggali segala potensi yang ada di masyarakat, untuk mendeteksi dan 

mencegah sedini mungkin kejahatan yang ada di masyarakat serta 

menyelesaikan kejahatan hingga ke akar-akarnya dengan harapan 

kehidupan masyarakat yang “tata tentram kerta raharja” dapat tercipta. 

Namun demikian, di sisi lain kita menyadari bahwa, saat ini kepercayaan 

masyarakat terhadap polri masih rendah, bahkan kekuatan masyarakat 

pada sosok keberadaan anggota polri masih tinggi, akibat sreotip yang 

melekat pada polri pada masa lampau, yang cenderung menonjolkan 
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kekerasan dan kekusaaan, dari pada tindakan kepolisian yang 

berlandaskan hukum dan menghargai Hak Azazi Manusia.  

 

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam isi 

keputusannya tentang pertimbangannya yaitu bahwa keamanan dalam 

negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat 

madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila Undang-

undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga bahwa 

pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan 

fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia.  

 

2. Masalah Penelitian 

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar pengaruh 

kemampuan kerja polisi terhadap kinerja kepolisian? 

 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Teori Pemerintah dan Pemerintahan. 

Pengertian “pemerintahan” dapat diartikan dalam pengertian luas dan juga 

dalam pengertian sempit. Dalam arti yang luas adalah segala kegiatan-

kegiatan badan publik yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif 

dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan arti sempitnya adalah 

segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan saja. 

Untuk menjalankan tujuan negara, dibentuk pemerintah dari tingkat 

tertinggi sampai dengan yang terendah. Pemerintah menurut C.F.Strong 

dalam Suradinata (1998:5) memberikan definisi pemerintah atau 

government sebagai berikut: 

“Government in the broader sense, is change with the maintenance of the 

peace and security of state wirhin and without, it must therefore have first 

military power of making lawas, thirdly financial power or the ability to 

extract sufficient money from the community to defray the cost of 

defending of state and of enforcing the law it makes on the states behalf” 

 

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah bagaimana pemerintah 

menjalankan kewenangannya untuk memelihara perdamaian dan 

keamanan di dalam negeri snendiri, keluar dari arti kehidupan bertetangga 
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dengan negara lain dan lebih luas lagi sebagai anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) ikut membantu memelihara kedamaian dan 

keamanan negara-negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah harus 

mempunyai kekuatan tentara atau angkatan perang yang profesional dan 

penuh pengabdian bagi kepentingan bangsa dan negara, pemerintah 

dituntut mampu mengendalikan angkatan perang (tentara) yang diarahkan 

untuk kepentingan bangsa dan negara. 

 

2. Teori Kemampuan Kerja Polisi 

Kemampuan polisi didefiniskan oleh Musanef (1986: 60) sebagai 

kemampuan seseorang dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih 

baik/lebih menonjol kearah tercapainya tujuan organisasi, sehingga perlu 

didukung sistem pendidikan dalam pelatihan yang bersifat mencakup 

secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Kemampuan kerja identik dengan suatu kecakapan (ability) atau 

keahlian seperti dijelaskan oleh Hasibuan (1994:123) “sebagai suatu 

totalitas dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

bisa dipertanggungjawabkan”. Hal ini memberikan kejelasan bahwa 

kemampuan kerja merupakan kumpulan suatu keahlian dalam diri 

seseorang yang diperlukan berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan. 

 

C. ANALISIS DATA 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya 

dilakukan langkah-langkah analisa data dan pengujian Hipotesis melalui 

pendekatan olahan data statistik SPSS versi 11.0 for windows dan Eviews 

4.1. Data ditampilkan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan 

pembacaan dan diberikan penjelasan secara deskriptif. Sesuai dengan 

masalah deskriptif dan rumusan Hipotesis statistik sebagaimana telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya, maka dalam analisis data digunakan 

analisis data kuantitatif. 

 

Analisis kuantitatif pada penelitian ini dilakukan dengan tangkah-

langkah sebagai berikut: 

 

I. Uji Reliabilitas dan Validitas dengan menggunakan rumus koefisien 

reliabilitas Alfa Cronbach: 

Uji Reliabilitas: 

  
R

ER

V

VV
RI


.  (Sutrisno Hadi: 2002) 

dimana: 
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VR = Varian responden 

VE = Varian error 

I.R = Index Reliabilitas 

Uji Validitas:  

  SSYSSX

SCP
RH   (Sutrisno Hadi: 2002) 

dimana: 

  





n

YX
XYSCP  

 





n

X
XSSX

2

2
 

 





n

Y
YSSY

2

2
 

X = Skor untuk quesioner masing-masing data 

Y = Total skor 

 

II. Deskriptif statistik dan histogram variabel X dan Y 

Penggambaran terhadap variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) hasil 

penelitian yang dilakukan dengan menghitung rata-rata mean, median, 

maximum, minimum, standar deviasi, skewness dan kurtosis. 

 

III. Uji Hipotesis 

2. Persamaan Regresi Sederhana, digunakan rumus sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX (Sutrisno Hadi, 2002) 

Dimana: 

Ŷ = Nilai estimasi variabel tidak bebas 

a = Konstanta 

X = Variabel bebas  

 b = Koefisien regresi variabel X 

 

3. Uji F 

Analisis Uji F yang dilakukan untuk menguji pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y dengan rumusan sebagai berikut: 

 F hit = 
MSE

MSR
 (Sutrisno Hadi, 2002) 

dimana:  MSR = Mean Square Regression 

 MSE = Mean Square Error 
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3. Uji t 

Nilai thitung masing-masing koefisien regresi dapat diperoleh dengan 

cara sebagai berikut:  

  thitung = 
 bise

bi
 (Sutrisno Hadi, 2002) 

 

Se adalah kesalahan standar estimasi (standar error of estimate) yang 

ditentukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: 

  Se (bi) = 
 SSX

MSE
 (Sutrisno Hadi, 2002) 

 

Kriteria Uji t: 

- Jika t hitung < t tabel: HO diterima dan H1 ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

- Jika t hitung > t tabel: H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

 

4. Koefisien Determinan sebagai berikut: 

R
2 
= 

SST

SSR
 (Sutrisno Hadi, 2002) 

dimana:  SSR = Sum of Square Regression 

 SST = Sum of Square Total 

 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Data Hasil Penelitian 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengujian-pengujian sebagai berikut ini: 

3. Uji Reliabilitas dan Validitas 

4. Korelasi Sederhana Antara Variabel X dan Y 

5. Persyaratan Persamaan Garis Regresi Sederhana 

6. Uji Hipotesis 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan statistik komputer program SPSS Versi 11.0 dan Eviews 

Versi 4.1, didapat hasil perhitungannya sebagaimana uraian dibawah ini. 

1.1 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Melalui penghitungan komputer diperoleh nilai Koefisien Reliabilitas 

Alpha Cronbach sebagai berikut ini: 
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Tabel 1: Koefisien Reliabilitas 

 

NO VARIABEL 
Koefisien Reliabilitas 

(Alpha Cronbach) 

1 Kemampuan Kerja Polisi (X) 0.7715 

2 Kinerja Kepolisian (Y) 0.7231 

 

Dengan melihat hasil Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach) 

dari tabel diatas, maka dengan demikian instrumen yang digunakan 

reliabel yaitu suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Uji 

Validitas dilakukan melalui perhitungan dengan teknik korelasi "product 

moment" diperoleh koefisien korelasi butir (r-butir) yaitu sebanyak 15 

butir instrumen dengan sampel sebanyak 358 orang (n = 358), dengan ά 

=0.05 didapat r tabel = 0.098, artinya bila r butir < r tabel, butir instrumen 

termaksud tidak valid dan apabila r butir > r tabel, butir intrumen 

termaksud dapat digunakan (valid). Dari perhitungan statistik untuk 

masing-masing variabel, dapat dijabarkan pada tabel berikut ini: 

 

 

Tabel 2:Uji Validitas Variabel Kemampuan Kerja Polisi (X) 

No r-butir r-tabel Keterangan 

1 0.3924 0.098 Valid 

2 0.3271 0.098 Valid 

3 0.3839 0.098 Valid 

4 0.4819 0.098 Valid 

5 0.4643 0.098 Valid 

6 0.3471 0.098 Valid 

7 0.3916 0.098 Valid 

8 0.3339 0.098 Valid 

9 0.4683 0.098 Valid 

10 0.3419 0.098 Valid 

11 0.3140 0.098 Valid 

12 0.4337 0.098 Valid 

13 0.3114 0.098 Valid 

14 0.2549 0.098 Valid 

15 0.3447 0.098 Valid 
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Tabel 3: Uji Validitas Variabel Kinerja Kepolisian (Y) 

No r-butir r-tabel Keterangan 

1 0.3249 0.098 Valid 

2 0.3725 0.098 Valid 

3 0.3422 0.098 Valid 

4 0.2548 0.098 Valid 

5 0.3153 0.098 Valid 

6 0.3596 0.098 Valid 

7 0.2805 0.098 Valid 

8 0.3505 0.098 Valid 

9 0.3088 0.098 Valid 

10 0.3335 0.098 Valid 

11 0.3453 0.098 Valid 

12 0.3608 0.098 Valid 

13 0.3181 0.098 Valid 

14 0.3027 0.098 Valid 

15 0.3125 0.098 Valid 

1.2 Korelasi Sederhana Antara Variabel X dan Y 

Korelasi sederhana anatara varabel X dan Y dapat dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

- Besarnya korelasi sederhana antara variabel X dengan Y adalah 

0.929979 Hal ini berarti kedua variabel mempunyai hubungan 

dengan kategori Sangat Kuat. 

1.3 Persyaratan Persamaan Garis Regresi Sederhana 

a. Uji Normalitas data variabel X dan Y 

Dengan menggunakan rumus JB Test, dari perhitungan komputer 

program Eviews versi 4.1 didapat:  

1. JB Test variabel X yaitu sebesar 3.711966 dengan χ² 0,01;1 = 

6.63 karena JB Test < χ² 0,01;1 , dengan demikian distribusi X 

normal. 

2. JB Test variabel Y yaitu sebesar 1.491422 dengan χ² 0,01;1 = 

6.63 karena JB Test < χ² 0,01;1 , dengan demikian distribusi Y 

normal. 

b. Uji Autokorelasi dengan Uji dhitung (Durbin-Watson) 

Untuk keperluan pengujian tersebut dilakukan perhitungan untuk 

mencari Uji dhitung (Durbin-Watson) dari setiap model. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan komputer program Eviews 

Versi 4.1 diperoleh nilai Uji dhitung sebesar 1.844680 Kemudian 

dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson , untuk n = 358, k = 1 
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dan ά = 0,05 maka diperoleh dL: 1,65 dan dU: 1,69 Ternyata dhitung 

> dU > dL . Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh 

valid dan tidak terjadi autokorelasi. 

2.  Uji Hipotesis 

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam penelitian ini 

terdapat dua buah hipotesis yang diajukan atau diuji, sebagai berikut: 

Ho: b = 0  ; tidak terdapat pengaruh Kemampuan Kerja Polisi 

terhadap Kinerja Kepolisian  

H1: b ≠ 0 ; terdapat pengaruh Kemampuan Kerja Polisi 

terhadap Kinerja Kepolisian . 

 

2.1 Persamaan Regresi Sederhana 

Persamaan regresi sederhana merupakan model persamaan garis 

untuk melihat pengaruh Variabel Kemampuan Kerja Polisi (X) 

terhadap variabel Kinerja Kepolisian (Y). Dari hasil pengolahan 

komputer berdasarkan perhitungan SPSS dan Eviews versi 4.1 

dalam lampiran 9 diperoleh: 

 

 

 

 

 

Persamaan ini berarti bahwa: Setiap peningkatan 1 skor Variabel Kemampuan 

Kerja Polisi berpengaruh terhadap peningkatan variabel Kinerja Kepolisian 

sebesar 0.763816 skor di Kepolisian Daerah Banten Provinsi Banten. 

2.2 Uji t untuk Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua yang diajukan ádalah: Apakah terdapat hubungan 

Variabel Kemampuan Kerja Polisi terhadap Kinerja Kepolisian pada 

Kepolisian Daerah Banten Provinsi Banten ?, atau dengan rumusan 

matematis dapat diuraikan sebagai berikut:  

 Ho: b = 0: Tidak terdapat pengaruh variabel Kemampuan Kerja Polisi 

terhadap Kinerja Kepolisian pada Kepolisian Daerah Banten Provinsi 

Banten .  

 H1: b ≠ 0: Terdapat pengaruh variabel Kemampuan Kerja Polisi 
terhadap Kinerja Kepolisian pada Kepolisian Daerah Banten Provinsi 

Banten . 

Jika nilai t-statistic > t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima  

Dari hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan 

program Eviews versi 4.1 diperoleh nilai t-statistic sebesar 47.73196, 

 
Ŷ  = a + bX  

  = 14.78004 + 0.763816X  
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sedangkan besarnya t-tabel dengan derajat bebas (df) pembilang 1 dan 

penyebut 356 pada ά (0,025) sebesar 1,960 Dengan demikian nilai t- 

statistic (47.73196) > t-table (1,960) sehingga jelas H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Terbukti t-statistic > t-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa Kemampuan 

Kerja Polisi mempunyai hubungan yang positif dengan Kinerja Kepolisian 

pada Kepolisian Daerah Banten Provinsi Banten . 

2.3  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan unluk mengetahui tingkat keragaman 

variabel terikat Y (Kinerja Kepolisian) yang disebabkan oleh perbedaan 

variabel bebas X (Kemampuan Kerja Polisi), besarnya koefisien 

determinasi merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi, yang dapat 

dihitung berdasarkan rumus berikut: 

R
2 
= 

SST

SSR
  

Dengan bantuan pengolahan komputer terhadap data penelitian 

berdasarkan perhitungan SPSS dan Eviews versi 4.1 diperoleh nilai R
2 

sebesar 0.864862 artinya bahwa sebesar 86.4862% keragaman Kinerja 

Kepolisian pada Kepolisian Daerah Banten Provinsi Banten disebabkan 

oleh keragaman Kemampuan Kerja Polisi, sedangkan sisanya 13.5138 % 

disebabkan oleh faktor lainnya.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan pengujian 

persyaratan persamaan garis regresi sederhana yang meliputi uji 

normalitas data, uji autokorelasi dengan Durbin-Watson, dan dengan 

menggunakan uji hipotesis yaitu uji F, uji t dan koefiseien determinasi hal 

ini menunjukan hasil yang positif sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Dengan terbukti F-statistic > F-tabel, dapat dinyatakan bahwa faktor 
Kemampuan Kerja Polisi mempunyai pengaruh yang positif dengan 

Kinerja Kepolisian pada Kepolisian Daerah Banten Provinsi Banten , 

dengan kata lain semakin baik tingkat Kemampuan Kerja Polisi yang 

dilakukan, maka akan semakin baik pula Kinerja Kepolisian Pada 

Kepolisian Daerah Banten Provinsi Banten . 

 Selain itupun, dilihat dari nilai koefisien deteminasi (R
2
) terlihat 

bahwa, diperoleh nilai R
2 

sebesar 0.622006 artinya bahwa sebesar 

62.2006 % keragaman Kinerja Kepolisian pada Kepolisian Daerah 
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Banten Provinsi Banten disebabkan oleh keragaman Kemampuan 

Kerja Polisi , sedangkan sisanya 37.7994 % disebabkan oleh faktor 

lainnya yang dalam penelitian ini tidak dianalisis lebih lanjut.  

 

2. Saran 

             Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

 Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan Kerja 

Polisi berpengaruh terhadap Kinerja Kepolisian , hubungan antara 

kedua variabel ini adalah positif. Dengan demikian, diharapkan para 

pengambil keputusan perlu mencari formula dan menerapkan upaya-

upaya yang dapat menyempurnakan penerapan Kemampuan Kerja 

Polisi sehingga Kinerja Kepolisian terus meningkat.  

 Kedua, untuk menyempurnakan Kemampuan Kerja Polisi tersebut, 
maka menuntut pengorbanan seorang pemimpin untuk belajar dan 

terus belajar serta mencoba mencari formula atau cara memimpin yang 

dapat diterima oleh semua bawahannya sehingga para pegawai terus 

termotivasi. 

 Ketiga, mengadakan evaluasi terhadap motivasi yang telah 
dilaksanakan, sehingga dapat ditemukan formula yang paling tepat 

untuk pemberian di masa yang akan datang. Motivasi tidak saja 

diberikan melalui pemberian insentif non material namun diberikan 

pula melalui pemberian insentif material. 
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Abstract 

 

This study aimed to analyze several factors that affect the performance of 

Behavior That ministry officials. Research conducted at the Transport 

Department of Communication and Information Serang District. Research 

method used is survey method. Respondents of this study is the officers 

involved in this research on Transport Department of Communication and 

Information Serang selected by using random sampling of 143 people. 

Instruments used are the instruments of Conduct and Performance officer 

who developed his own service in accordance with the indicators of the 

indicator, the test conducted with the test data reliability and validity, 

statistics and histogram description, a simple correlation. The requirements 

for a simple regression equation using the variable data for normality test, 

auto test the correlation with the Durbin Watson test, and test the hypothesis 

using the F test and t test . 

 

This study found that: there is a positive influence behavior apparatus (X) of 

service performance (Y), with coefficients of determination R2 of 0.728679 

and the regression equation of y = 20.954444 + 0.668768X;  

Based on these findings, concluded that the performance of services on the 

Transport Department of Communication and Information Serang behavior 

can be improved through the apparatus.  

 

Key Word: Performance of Behavior 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian  

Kinerja pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin 

strategis karena perbaikan kinerja pelayanan publik memiliki implikasi 

yang luas dalam kehidupan masyarakat, hal ini mengandung makna bahwa 

dengan perbaikan kinerja pelayanan publik akan dapat memperbaiki citra 

positip pemerintah dimata rakyatnya, sehingga rakyat akan merasa percaya 

bahwa pemerintahnya dapat melaksanakan tugas yang dibebankan 
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kepadanya sekaligus menaruh harapan bahwa hak dasar warga untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang baik akan dapat terwujud. Selain itu 

pula perbaikan kinerja pelayanan publik akan memperkecil rasa 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan ini 

manakala tidak direspon secara cepat dan baik maka akan muncul 

kekecewaan yang mendalam yang ujung-ujungnya adalah ketidak 

percayaan akan kinerja pemerintahan. 

Kinerja Pelayanan publik dibidang itu salah satu masalahnya 

adalah dipengaruhi oleh faktor perilaku aparat dalam melaksanakan 

tugasnya. Dengan demikian Perilaku pegawai memerlukan perhatian yang 

lebih serius karena di dalamnya terkandung berbagai aspek yang 

merupakan “ruh” aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kinerja pelayanan dapat berhasil dengan 

baik manakala didukung oleh para pegawai yang memiliki perilaku yang 

baik pula.  

2. Identifikasi Masalah 

Dari faktor – faktor diatas maka menurut analisa sementara penulis bahwa 

faktor perilaku aparat diduga kuat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. 

Selanjutnya peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Seberapa 

besar pengaruh perilaku aparat terhadap kinerja pelayanan? 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Tinjauan Pustaka  

Pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Afan Gaffar dalam 

makalah “Seminar Pengembangan Ilmu Pemerintahan” yang 

diselenggarakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan pada tanggal 25 Juli 

1995, seperti yang dikutip oleh Ndraha (1997: 16), yaitu: sebagai ilmu 

yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam 

sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. 

Sedangkan pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Suradinata 

(1998: 10), yaitu: suatu pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan 

lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, 

di mana pengetahuan di dapat melalui suatu metodologi ilmiah dan berlaku 

secara universal. 

2. Konsep Manajemen Pemerintahan 

Manajemen Pemerintahan menurut Suradinata (1998:14), yaitu: 

Manajemen Pemerintahan berarti suatu kegiatan atau usaha untuk 

mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang 

dikuasai oleh negara. Inti Manajemen Pemerintahan, terletak pada proses 
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penggerakan untuk mencapai tujuan negara, di mana terkait erat apa yang 

kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan.  

Dari penjelasan di atas nampak bahwa Manajemen Pemerintahan itu 

merupakan pembagian tugas-tugas pemerintahan secara professional 

dengan tercapai tugasnya secara efektif.  

Berkaitan dengan itu Montesquieu – seperti yang dikutip oleh Suradinata 

(1998: 6-7), membagi badan-badan kekuasaan ke dalam tiga lembaga, 

yaitu: 

 1. Pouvoir Legislatif, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan 

Perundang-undangan; 

 2. Pouvoir Eksekutif, yaitu kekuasaan dalam bidang melaksanakan 

segala sesuatu yang diamanatkan oleh Undang-undang; 

 3. Pouvoir Yudicatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar Undang-

undang tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan tujuannya. 

 

3. Konsep Perilaku Aparat  

Pendekatan human resources melihat dari aspek bahwa manusia 

berbeda dengan benda mati. Manusia mempunyai akal perasaan dan 

kebutuhan yang kompleks, oleh karena itu supaya bisa memberikan 

kontribusi bagi organisasi maka pengelolaannya tidak dapat disamakan 

dengan faktor-faktor produksi yang lain. Manusia harus diperlukan sebagai 

manusia. Hal ini perlu ditekankan karena tidak sedikit organisasi baik 

privat maupun publik yang menganggap manusia sama seperti barang 

modal sehingga didalam pengelolaannya dipersamakan dengan 

pengelolaan barang modal yang hanya melihat dari faktor input yang 

mudah diukur dan mudah untuk dibentuk. 

Konsep perilaku pegawai mengandung arti bahwa pendekatan 

manajemen kepegawaian yang menitik beratkan kepada aspek manusiawi 

atau aspek psikologisnya. Sehingga bila merujuk kepada konsep perilaku 

yang dikemukakan oleh Ndraha (1997:33-34) menyatakan bahwa perilaku 

adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu 

kelompok dalam atau terhadap sesuatu (situasi atau kondisi lingkungan).  

Dalam sebuah organisasi faktor yang menentukan keberhasilan 

organisasi tersebut adalah tergantung pada perilaku orang yang dalam 

organisasi itu. Karena itu aspek – aspek tingkah laku manusia dalam suatu 

organisasi mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Sejalan 

dengan hal tersebut Ndraha (1989:63) mengemukakan pendapatnya bahwa 

“perilaku manusia membawa citra organisasi ke dalam dan ke luar”. 

Perilaku sebagai sebuah fungsi dari hubungan timbal balik antara individu 

dengan lingkungannya. Begitu juga individu dengan organisasi tidak jauh 



Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi                                                              ISSN:2085-8205 

 

 

[Volume 5] No.2,  September 2012 47 

 

berbeda dengan ungkapan tersebut, maka perilaku yang demikian adalah 

perilaku keorganisasian (Organizational Behaviour) inilah yang disebut 

orang yang berada di dalam suatu organisasi. Menurut Davis dan 

Newstrom (1996:5) menyatakan bahwa: Perilaku organisasi adalah telaah 

dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak 

dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah sarana manusia bagi 

keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas 

dalam perilaku orang – orang disemua jenis organisasi seperti bisnis, 

pemerintahan, sekolah dan organisasi jasa. 

 

4. Konsep Kinerja Pelayanan  

Untuk memberikan gambaran tingkat pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah diperlukan penilaian baik dari segi proses pelaksanaan, 

prosedur dan produk yang dihasilkan. Ketiga hal tersebut merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan kinerja organisasi yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pengertian Kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara dalam 

Serdamayanti (1995: 52) adalah prestasi kerja , pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja/hasil kerja/ penampilan kerja yang diterjemahkan dalam 

performance. 

Sementara menurut Amstrong (1991:397) dalam istilah manajemen 

(Performance Management), kinerja dapat diartikan: 

Performance management is means of getting better result from the 

organization, teams and individual byunderstanding and managing. 

Performance within an egreed frame work of planned goals, objectives and 

standard. 

Selanjutnya menurut Supriatna (2000:133) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh kelompok dan perorangan 

dengan saling pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman 

pada suatu standar kerja. 

Pengertian kinerja atau Performance menurut Suryadi 

Prawirosentono (1997:1-2) ialah: Performance adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika. Pokok pemikiran 

yang terkandung dalam kinerja dapat dikatakan suatu prestasi kerja. 

Poerwadarminta (1985:768) mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah 
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hasil kerja yang telah dicapai. Dalam konteks ini Malayu Hasibuan 

(1994:105) mengemukakan bahwa: Suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam menjalankan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. 

Prestasi kerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting yaitu (1) 

kemampuan dan minat seseorang bekerja, (2) kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas, dan (3) peran serta tingkat motivasi seorang 

pekerja. Semakin tinggi faktor tersebut, maka besar kemungkinan prestasi 

kerja pegawai yang bersangkutan.  

Pelayanan (service) dari sisi pemerintah adalah proses kegiatan 

memenuhi orang lain baik yang sifatnya hak atau kewajiban karena ada 

Peraturan Pemerintah. Wujudnya dapat berupa jasa ataupun layanan. 

Kalau dikaitkan dengan fungsi pemerintahan maka pelayanan merupakan 

salah satu fungsi dari pemerintahan yang bertujuan, untuk 

mensejahterakan masyarakat. Khusus di Dinas Perhubungan, pelayanan 

masyarakat umum itu wujudnya antara lain dapat berupa: pelaksanaan 

penertiban Lalu Lintas, pengaturan Lalu Lintas, Pelayanan ijin angkutan 

jalan, penertiban kegiatan angkutan jalan, pengaturan kegiatan angkutan 

jalan, kegiatan keselamatan dan teknik sarana, pemeliharaan kegiatan 

keselamatan dan teknik sarana, pengawasan terhadap kegiatan keselamatan 

teknik sarana, pengendalian bidang perhubungan laut, pelayanan perijinan 

angkutan laut dan kepelabuhanan, penertiban kegiatan angkutan laut danb 

kepelabuhanan, pelaksanaan penunjang keselamatan kegiatan pelayanan, 

penertiban kegiatan pelayanan dan penyiapan sarana dan prasarana 

perhubungan laut.  

Selanjutnya tolok ukur tentang pelayanan yang didambakan oleh 

masyarakat dijelaskan oleh Moenir (1998:41) dengan memenuhi kriteria 

berikut: 

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang 

kadangkala dibuat-buat. Beberapa hambatan yang sering 

ditemui terasa menjengkelkan karena terlihat ada unsur-unsur 

kesengajaan, artinya dengan sadar dilakukan. 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau 

untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah kepada 

permintaan sesuatu, baik dengan alas an dinas atau alasan 

untuk kesejahteraan. 

3. Mendapatkan perlakukan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang “bulu” artinya 

siapa yang memesan lebih awal harus dilayani lebih awal pula. 
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4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila terdapat 

kendala atau karena sesuatu hal tidak dapat dilayani maka 

hendaknya diberitahukan, sehingga orang yang menerima 

pelayanan tidak merasa dipermainkan. 

 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (1999:5), hipotesis adalah proposisi yang 

sudah dirumuskan sedemikian rupa dan sementara diterima untuk diuji 

kebenarannya. Sementara Good dan Scates (dalam Nazir, 1999:182) 

mengatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang 

dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-

fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan 

sebagai petunjuk untuk langkah penelitian selanjutnya. Sedangkan 

Suryabrata (2003:21) merumuskan hipotesis merupakan jawaban 

sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara 

empiris.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban atau 

dugaan sementara dari masalah yang diteliti. Dengan demikian maka 

hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Perilaku 

aparat berpengaruh positif terhadap Kinerja pelayanan perhubungan darat 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, dengan kata lain semakin 

baik tingkat Perilaku aparat yang dilakukan, maka akan semakin baik 

Kinerja pelayanan perhubungan darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Serang. 

2. Peubah (Variabel) dan Pengukurannya 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah Metode Survei yaitu 

penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengambil data 

yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, dan metode kualitatif serta 

metode kuantitatif.  

Adapun tipe desain penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Non 

Eksperimental dengan memberikan perlakuan secara alami atau apa 

adanya (Kerlinger dalam Nasution 1983: 49). Pada penelitian ini 

digunakan pula desain penelitian Deskriptif Survei bahwa penelitian tidak 

hanya menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta empiris yang ditemui 

di lapangan tetapi menganalisis pengaruh antara variabel satu dengan 

variabel lain.  
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Statistik Variabel X dan Y 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah dengan 

cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan (angket) kepada sampel 

yang telah ditentukan sebanyak 143 eksemplar didalam daftar pertanyaan 

ini memuat pernyataan-pernyataan yang mengacu pada dua variabel 

penelitian, yaitu Variabel perilaku aparat (X) dan Variabel kinerja 

pelayanan (Y). 

Agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan, maka daftar 

pertanyaan tersebut dirancang agar memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

a. Substansi pertanyaan disusun berdasarkan pada acuan teoritis, 

disesuaikan dengan dimensi dan indikator-indikator variabel 

sebagaimana yang diuraikan dalam definisi operasional variabel di 

Bab III terdahulu, dengan maksud untuk memberikan kejelasan 

kepada responden dalam memberikan jawaban secara objektif dan 

akurat.  

b. Setiap eksemplar daftar pernyataan (angket) diberi nomor unit dengan 

lima kategori jawaban yang tersedia bagi setiap responden. 

c. Setiap item pertanyaan responden, kemudian dipindahkan kedalam 

format skor jawaban yang memuat item pertanyaan dan skor jawaban 

responden, kemudian dilakukan penjumlahan skor untuk masing-

masing variabel. 

d. Untuk memudahkan perhitungan lebih lanjut, maka jumlah skor nilai 

untuk masing-masing varibel dari seluruh angket yang masuk, disusun 

kedalam format rekapitulasi skor jawaban. 

Secara individual untuk masing-masing variabel X dan Y serta 

gambar histogramnya dari hasil yang didapat, dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Variabel X 

Diperoleh nilai rata-rata X, sebesar 62,71329 dengan standar 

deviasi sebesar 4.558883 dimana nilai maksimum sebesar 72 

skor dan nilai minimum sebesar 51 skor. Rata-rata total skor 

variabel X = 62.71329, dengan demikian variabel X dapat 

dikatakan termasuk dalam kategori Kuat. 

b. Variabel Y 

Diperoleh nilai rata-rata Y, sebesar 62.89510 dengan standar 

deviasi sebesar 3.571628 dimana nilai maksimum sebesar 72 

skor dan nilai minimum sebesar 54 skor. Rata-rata total skor 

variabel Y = 62.89510, dengan demikian variabel Y dapat 

dikatakan termasuk dalam kategori Kuat. 
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2. Korelasi Sederhana Antara Variabel X dan Y 

Korelasi sederhana anatara varabel X dan Y dapat dapat dijabarkan 

sebagai berikut: Besarnya korelasi sederhana antara variabel X dengan Y 

adalah 0.853627 Hal ini berarti kedua variabel mempunyai hubungan 

dengan kategori Sangat Kuat. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat keragaman 

variabel terikat Y (kinerja pelayanan) yang disebabkan oleh perbedaan 

variabel bebas X (perilaku aparat), besarnya koefisien determinasi 

merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi, yang dapat dihitung 

berdasarkan rumus berikut: 

R
2 
= 

SST

SSR
  

Dengan bantuan pengolahan komputer terhadap data penelitian 

berdasarkan perhitungan SPSS dan Eviews versi 4.1 diperoleh nilai R
2 

sebesar 0.7287 artinya bahwa sebesar 72.87% keragaman kinerja 

pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serang disebabkan oleh keragaman perilaku aparat, sedangkan 

sisanya 27.1321% disebabkan oleh faktor lainnya.  

4. Pembahasan 

Merujuk pada hasil analisis hubungan perilaku aparat dengan 

kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serang, maka selanjutnya perlu dibahas eksistensi variabel 

tersebut adalah sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pengolahan data 

penelitian dengan bantuan perhitungan program Eviews versi 4.1 diperoleh 

nilai F-statistic sebesar 378.6789 sedangkan besarnya F-tabel dengan 

derajat bebas (df) pembilang 1 dan penyebut 141 pada ά (0,05) sebesar 

1.8415. Dengan demikian nilai F-statistic (378.6789) > F-table (1.8415) 

sehingga hipotesis yang diambil: 

H0 : ditolak 

H1 : diterima 

Dari hasil perhitungan statistik dimana F-statistic > F-tabel, dapat 

dinyatakan bahwa faktor perilaku aparat mempunyai hubungan yang 

positif dengan kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Serang, dengan kata lain semakin baik tingkat 

perilaku aparat yang dilakukan, maka akan semakin baik pula kinerja 

pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serang. 
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Faktor penting yaitu perilaku aparat menunjukkan hubungan yang 

cukup positif dalam kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang. Selain itupun, dilihat dari 

koefisien deteminasi terlihat bahwa, ternyata tingkat keragaman sebesar 

72.8679 %, kinerja pelayanan disebabkan oleh keragaman dari faktor 

perilaku aparat . Hal ini jelas menunjukkan, bahwa faktor perilaku aparat 

merupakan faktor dominan dalam kinerja pelayanan, sedangkan sisanya 

27.1321 % dipengaruhi oleh faklor-faktor lainnya yang dalam penelitian 

ini tidak dianalisis lebih lanjut.  

Dengan demikian dari hasil pengujian hipotesis telah terbukti 

adanya pengaruh dari faktor perilaku aparat terhadap kinerja pelayanan 

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Sesuai hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan 

pengujian persyaratan persamaan garis regresi sederhana yang meliputi uji 

normalitas data, uji autokorelasi dengan Durbin-Watson, dan dengan 

menggunakan uji hipotesis yaitu uji F dan koefiseien determinasi hal ini 

menunjukan hasil yang positif sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Terdapat pengaruh perilaku aparat terhadap kinerja pelayanan pada 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang, 

hal ini berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan 

perhitungan program Eviews versi 4.1 diperoleh nilai F-statistic 

sebesar 378.6789 sedangkan besarnya F-tabel dengan derajat bebas 

(df) pembilang 1 dan penyebut 141 pada ά (0,05) sebesar 1.8415. 

Dengan demikian nilai F-statistic (378.6789) > F-table (1.8415) 

sehingga hipotesis yang diambil: H0: ditolak, H1: diterima. 

b. Selain itupun, dilihat dari nilai koefisien deteminasi (R
2
) terlihat 

bahwa, diperoleh nilai R
2 

sebesar 72.8679 %, kinerja pelayanan 

disebabkan oleh keragaman dari faktor perilaku aparat . Hal ini jelas 

menunjukkan, bahwa faktor perilaku aparat merupakan faktor 

dominan dalam kinerja pelayanan , sedangkan sisanya 27.1321 % 

dipengaruhi oleh faklor-faktor lainnya yang dalam penelitian ini 

tidak dianalisis lebih lanjut. 
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2. Saran 

Dengan memperhatikan beberapa catatan yang penulis buat selama 

melakukan penelitian serta berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran-

saran yang penulis kemukakan dalam rangka peningkatan kinerja 

pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Serang adalah sebagai berikut: 

a. Faktor perilaku aparat memberikan peran yang sangat strategis 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Dengan perilaku aparat yang baik maka kegiatan 

pelayanan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan. Untuk itu dalam 

upaya peningkatan perilaku aparat maka penegakkan aturan yang 

konsisten harus dilakukan secara terus menerus. 

b. Seyogyanya dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan perlunya 

diciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif dan kompetitif 

dalam arti positif. Di mana masing-masing pegawai berkeinginan 

untuk menciptakan prestasi dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. Untuk itu seyogyanya lingkungan kerja yang dapat 

diciptakan perlu ditata dari berbagai aspek, seperti tempat bekerja, 

hubungan ketja, sistem pembinaan kepegawaian, hubungan 

komunikasi dan sistem kompensasi yang layak dan adil. 

c. Selanjutnya kepada para peneliti lainnya atau pihak-pihak tertentu 

yang terkait serta tertarik mengembangkan hasil penelitian ini secara 

lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian awal atau sebagai masukan untuk bahan pertimbangan 

lebih lanjut. 
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