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ABSTRAK 

 
Adam Latif, 2015. Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten 
Sidenreng Rappang, dibimbing oleh: H. Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja organisasi kantor Camat 
Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. 

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten 
Sidenreng Rappang, penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu mulai 
September sampai dengan November 2014, dengan teknik pengumpulan data 
yaitu observasi, dokumentasi, angket/kuisioner dan wawancara. Analisis data 
yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian tentang kinerja organisasi Kantor Camat Panca Rijang 
diukur melalui indikator efektivitas pegawai dalam memberikan pelayanan 
dengan hasil penelitian yaitu rata-rata 76,67% yang berarti berada dalam kriteria 
efektif. Kinerja diukur melalui indikator responsivitas yaitu hasil penelitian rata-
rata 51,33% yang berarti berada dalam kriteria kurang responsivitas. Kinerja 
diukur melalui indikator akuntabilitas dengan hasil penelitian rata-rata 73,33% 
yang berarti berada pada kriteria akuntabilitas.  

Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dilihat dari segi faktor 
personal/individu pegawai yaitu 73,33% sangat berpengaruh. Dari segi faktor 
kemampuan pegawai yaitu 63,33% sangat berpengaruh. Dari segi faktor 
kepercayaan diri pegawai hasil penelitian 73,33% sangat berpengaruh. Dilihat dari 
segi motivasi kerja pegawai hasil penelitian 80% berpengaruh. Dilihat dari segi 
faktor komitmen dengan hasil penelitian 80% sangat berpengaruh. Dilihat dari 
segi faktor kepemimpinan hasil penelitian yaitu 46,67% berpengaruh, dan 46,67% 
berpengaruh. Dilihat dari segi faktor tim atau rekan kerja atau kekompakan tim 
dengan hasil penelitian 73,37% sangat berpengaruh. Dilihat dari segi faktor sistem 
kerja atau fasilitas kerja dengan hasil penelitian yaitu 86,67% berpengaruh 
 
Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, Pegawai 

 
  



ABSTRACT 

Latif Adam, 2015. Organizational Performance Pancarijang District Office 
Sidenreng Rappang, guided by: H. Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 

This study aims to determine the performance of the organization Head 
office Pancarijang Sidenreng Rappang, and to determine the factors that influence 
it. 

The location of research is at the District Office Panca Chert Sidenreng 
Rappang, research carried out for two months ie from September to November 
2014, with data collection techniques are observation, documentation, 
questionnaire / questionnaire and interview. The data analysis used is quantitative 
descriptive. 

Results of research on organizational performance Panca Head Office Chert 
measured through indicators of the effectiveness of employees in providing 
services to the results of the study at an average of 76.67%, which means it is in 
effective criteria. Performance is measured through indicators responsiveness of 
research results on average 51.33% which means it is in less responsiveness 
criteria. Performance is measured through indicators of accountability with the 
results of an average of 73.33%, which means that on accountability criteria. 

Factors affecting the performance of the organization in terms of personal 
factors / individual employee that is very influential 73.33%. Factor in terms of 
the ability of employees is 63.33% very influential. In terms of employee 
confidence factor of 73.33% the results are very influential. In terms of employee 
motivation research results 80% effect. In terms of commitment factors with the 
results of 80% is very influential. In terms of leadership factors that research 
results influence 46.67%, and 46.67% effect. In terms of team factors or co-
workers or teamwork with 73.37% results of the study are very influential. In 
terms of factors working system or facility with the results of the research work 
that is 86,67% influenced 

 

Keywords : performance, public services, employees 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian 

direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 

Daerah, bangsa Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar dari 

berbagai bidang termasuk di dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Undang–

Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat  luas 

kepada Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sesuai 

dengan hal tersebut di atas,    Pemerintah Daerah mengemban tugas yang sangat 

besar dari seluruh aspek kinerja birokrasi pemerintahan pada umumnya, sehingga 

perlu adanya kontribusi yang  nyata dari Pemerintah Daerah. 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sarat dengan isu strategi 

berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan 

kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan 

bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan 

pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang ini diidentifikasi di antaranya 

adalah menempatkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat 

daerah otonom, yaitu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.  

Pemerintahan kecamatan menempati posisi sebagai kepanjangan tangan 

pemerintah daerah otonom (desentralisasi), dan bukan sebagai aparat 

dekonsentrasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini maka kecamatan tidak 



 

iii 
 

lagi menjalankan urusan-urusan ekonsentrasi yang merupakan urusan-urusan 

pemerintah pusat yang ada di daerah. Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah 

yang merupakan wakil pemerintah pusat yang menjadi penguasa tunggal di 

bidang pemerintahan dalam wilayahnya yang memimpin pemerintahan, 

mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala 

bidang. Urusan-urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kecamatan adalah 

urusan-urusan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan 

dari bupati/walikota. 

Pelaksanaan otonomi di daerah pada hakekatnya adalah mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah kecamatan adalah organisasi 

yang paling depan berhadapan dengan masyarakat, sudah selayaknyalah 

organisasi ini mendapat perhatian lebih jauh lagi dengan cara “memberdayakan” 

pemerintahan kecamatan. 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan perubahan–

perubahan untuk mendukung semangat otonomi daerah tersebut. Kecamatan 

yang merupakan ujung tombak di dalam pelaksanaaan  tugas–tugas pemerintah 

daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat diberikan kewenangan 

yang lebih luas. Kewenanganan yang luas tersebut meliputi: 

1. Menerbitkan izin perhelatan ; 

2. Menerbitkan izin penggunaan / penutupan jalan kabupaten, misalnya; kalau 

ada acara pesta pernikahan 

3. Menerbitkan izin pertunjukkan / hiburan umum / olah raga / insidentil, 

misalnya; tempat karaoke (Nagoya) 



 

iii 
 

4. Menerbitkan izin tempat usaha ( skala kecil ), usaha perbengkelan motor / 

mobil. 

5. Menerbitkan izin salon ( skala kecil ),  

6. Menerbitkan izin mendirikan bangunan ( permanen kelas B, permanen ½ bata 

pilar dan semi permanen ) 

7. Menerbitkan izin bahan galian golongan C ( skala kecil ) ; 

8. Menerbitkan izin tebang dan angkut kayu hutan rakyat ; 

9. Menerbitkan izin rumah makan / warung, misalnya; warung makan bunda, 

warung makan mang asep, warung makan sop saudara, warung makan coto 

makassar, dll. 

10. Menerbitkan izin bengkel ( skala kecil ), bengkel honda, bengkel suzuki, dll. 

11. Menerbitkan dan menandatangani KTP ; 

12. Mencetak Kartu Keluarga ; 

13. Melaksanakan pengawasan proyek–proyek pembangunan yang ada di 

wilayahnya Sidenreng Rappang ; 

14. Membuat rekomendasi DP3 para Kepala Unit Satuan Kerja dan Satuan Unit 

Kerja yang ada di Kecamatan ; 

15. Melantik dan mengambil sumpah Pamong Desa dan Anggota BPD ; 

16. Melaksanakan ujian tertulis Carik Desa. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Kantor 

Kecamatan mempunyai peran yang sangat vital dalam mendukung berhasilnya 

pelaksanaan pemerintahan di daerah secara keseluruhan. Dari pelimpahan 

kewenangan Bupati kepada Camat dapat  dilihat semua faktor kemungkinan yang 



 

iii 
 

ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang 

ada dalam era otonomi ini, serta pelimpahan kewengan tersebut haruslah pula 

dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah 

yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang 

menggambarkan good governance. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi 

khususnya di Kecamatan yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi 

serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta akuntabel dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayananan terhadap 

masyarakat. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi  tugasnya 

agar dapat terwujud  tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa tujuan publik. 

Kinerja suatu birokrasi publik merupakan suatu isu yang sangat aktual 

yang terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari 

birokrasi publik pada saat ini belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi, 

sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang 

tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. 

Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan 

mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi 

pemerintah. 

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, yang 

dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari 

pelaksanaan program-program di suatu instansi pemerintah. 
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Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga 

pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan 

evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja 

merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. 

Menurut pendapat Drucker dalam buku “Mewirausakan Birokrasi :Reinventing 

Government” karya David Osborne dan  Gaebler (2000), bahwa dalam suatu 

organisasi perlu adanya pemisahan antara manajemen puncak dan operasional, 

sehingga memungkinkan manajemen puncak mengfokuskan konsentrasi pada 

pengambilan keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional 

sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, karena masing-masing memiliki misi, 

sasaran, ruang lingkup, tindakan serta otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, 

membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan peluang serta mampu 

menyeimbangkan antara berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk 

mendapatkan sumber daya. Hal tersebut membutuhkan personil yang 

bersungguh-sungguh fokus pada visi, misi, dan melaksanakannya dengan baik. 

Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 

tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai 

landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja 

(performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degrees of 

accomplishment (Keban, 2004 :192 ) Analisis terhadap  kinerja birokrasi public  

menjadi  sangat  penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. 
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Dalam hal ini penilaian kinerja pada organisasi swasta berbeda dengan organisasi 

publik. Di organisasi swasta, tujuan utama organisasi lebih jelas yaitu 

menghasilkan laba sebagai bottom line yang dapat diukur dengan ukuran 

financial. Keberadaan organisasi bisnis adalah untuk menjual barang dan jasa 

dalam rangka menciptakan kekayaan dan kesejahteraan bagi pemiliknya. Berbeda  

dengan   organisasi  publik,  kehadirannya  adalah  untuk memperbaiki kehidupan 

masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. (Mahmudi, 2010:7) 

Pemberian pelayanan public oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

(publik)  merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur   negara  sebagai  pelayan 

masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini 

masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan 

pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan 

suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada 

kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya 

(pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau 

menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat 

menjadi pendorong percepatan terwujudnya  masyarakat yang mandiri dan 

sejahtera. 

Gerakan “Reinventing Government” atau “Pos-Bureaucratic 

Management” merupakan wujud nyata dari paradigma tersebut. Manajemen 

Publik Baru ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi atau model. Salah 

satu orientasi atau model yang menarik, yang menekankan pada kualitas 

pelayanan, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, perhatian 
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yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi user dan warga 

masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih 

masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan societal learning dalam 

pemberian pelayanan publik, dan penekanan pada evaluasi kinerja secara 

berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.  

Berbagai permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh 

Pemerintah Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

peningkatan kinerja organisasi yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah, 

tenaga kepegawaian mayoritas perempuan, ketidakmampuan mempertahankan 

atau meningkatkan gelar juara ketiga kinerja Se- Sulawesi Selatan yang pernah 

diraih pada tahun 2013, ketidaksinambungan laporan LP3 akhir tahun, kekuatan 

disiplin pegawai ditunjukkan lewat pelaksanaan apel pagi dan sore, kesadaran 

pegawai untuk disiplin.    dari kinerja  

Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang 

diharapkan bekerja dengan mencapai hasil yang baik efisien dan transparan 

saling mendukung dengan adanya saling hubungan kerja yang saling menunjang 

antara satu dengan lainnya, antara atasan dengan bawahan, antara sesama 

bawahan, maupun antara sesama atasan. Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat dari pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang sehinggga bertanggungjawab Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang yang merupakan  lembaga  pemberi  wewenang  kepada  

Kecamatan,  tetapi  sebagai  organisasi publik, Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan instansi yang berhadapan 
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langsung dengan  masyarakat dituntut untuk dapat mengerti apa yang menjadi 

keinginan dan tuntutan dari masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya tidak mempunyai hubungan akuntabilitas langsung kepada masyarakat 

sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan suatu kesadaran yang tinggi dan 

pemahaman tugas dan fungsi secara menyeluruh agar visi dan misi dari Kantor 

Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai. 

Pendapat-pendapat para ahli tentang kinerja organisasi menyiratkan 

bahwa pengukuran kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sejauh 

mana tujuan organisasi telah tercapai. Dalam kontek demikian maka penelitian 

mengenai kinerja organisasi yang dilekatkan pada Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki makna penting, terlebih lagi Kantor 

Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas 

memberikan pelayanan yang terbaik yang sekarang ini menjadi isu yang cukup 

mendasar seiring dengan perkembangan pendekatan Good Governonce. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Kinerja dari Kantor Kecamatan 

Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga perlu dijawab pertanyaan 

penting yang merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja organisasi Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten 

Sidenreng Rappang ? 



 

iii 
 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja organisasi Kantor Kecamatan 

Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat 

merumuskan tujuan dalam penelitian ini yaitu;  

1. Untuk mengetahui kinerja organisasi Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi 

Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk dapat menelaah, 

mengidentifikasi dan menganalisis masalah–masalah yang ada di lapangan 

sesuai dengan apa yang diterima pada saat mengikuti perkuliahan dan 

memberikan informasi kepada peneliti lanjutan yang memiliki topik yang 

penelitian sama 

2. Manfaat praktis. 

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 

pada umumnya dan kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng 

Rappang pada khususnya dalam melakukan evaluasi kinerja sehingga dapat 

memahami secara nyata kondisi kinerja dari Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan perbaikan–perbaikan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoretis 

Kerangka teori sangat diperlukan terutama sebagai landasan untuk 

menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Sejalan dengan tema dan 

topiknya, penelitian ini memerlukan dukungan teori-teori dan referensi-referensi 

tentang kinerja organisasi publik. 

1. Pengertian Kinerja 

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering 

diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan” “unjuk kerja” atau 

“prestasi”. Istilah menunjukkan pelaksanaan atau pencapaian dari suatu 

tugas), atau pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb. Dalam studi 

administrasi publik, kinerja mulai dituntut untuk diukur sejak Woodrow 

Wilson menekankan aspek efisiensi dalam desain sistem administrasi, dan 

sejak F.W. Taylor mendorong pegawai bekerja dengan efisien. Dewasa ini, 

kinerja diartikan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk 

mencapai hasil (Berman dalam Keban, 2008:209). 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2013:67).  

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. 

Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya 

hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan 

hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang 

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Armstrong dan Barron 

dalam Wibowo, 2011:7). 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan (Wibowo, 2011:229) 

Supriyanto (2009:242) pengukuran kinerja manajemen pemerintahan 

dalam perspektif rasional, biasanya menggunakan ukuran kepuasan 

masyarakat. Caranya, melalui evaluasi program kegiatan yang dilakukan dan 

anggaran yang digunakan, termasuk didalamnya kepuasan pelanggan, 

dampak lingkungan, serta outcomes dengan melihat ukuran manfaat yang 

diperoleh dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun dalam mengukur 
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outcomes, organisasi harus diberi jangka waktu. Hal ini wajar, sebab 

pengukuran kinerja merupakan evaluasi hasil dan proses suatu pekerjaan, 

terkait dengan kepentingan masyarakat. 

Kinerja atau performance menurut Suyadi Prawirosentono (1999:2) 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja 

berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan 

menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap 

mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan 

pengertian di atas, Bernardin dan Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa : 

“Performance is defined as the record of out comes product on a specified 

job function or activity during a specified time period (Kinerja merupakan 

tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau 

fungsi kerja khusus selama periode tertentu)”. 

Beberapa pendapat pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang 

besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara 

kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi, misi suatu organisasi yang 

bersangkutan. Dengan  demikian  perlu  kiranya   menilai  kinerja  Kantor  
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Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan 

suatu organisasi dan berpengaruh besar dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, terutama sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan 

di daerah. Dengan penilaian kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan 

apakah Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang 

mampu melaksanakan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Klasifikasi Kinerja 

Swanson (1999: 73) membagi kinerja atas tiga tingkatan yaitu : 

a. Kinerja organisasi, mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu 

organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, 

politik dan budaya yang ada, apakah struktur dan kebijakannya 

mendukung kinerja yang diinginkannya, apakah memiliki 

kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah 

kebijakan, budaya, dan sistem intensifnya mendukung pencapaian kinerja 

yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan 

memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber 

dayanya. Kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh 

organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan 

kinerjanya terdahulu, dibandingkan dengan organisasi lain, dan sampai 

seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. 

b. Kinerja proses, menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang 

dalam organisasi memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya 
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dan tujuan para individu, didesain sebagai suatu sistem, memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas dan tepat 

waktu, memiliki informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan 

untuk memelihara sistem tersebut, dan apakah proses pengembangan 

keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. 

c. Kinerja individu, mempersoalkan apakah tujuan individu sesuai dengan 

misi organisasi, apakah individu menghadapi hambatan dalam bekerja 

dan mencapai hasil, apakah para individu memiliki kemampuan mental, 

fisik dan emosi dalam bekerja, dan apakah mereka memiliki motivasi 

tinggi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bekerja. 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada kinerja organisasi 

kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. 

3. Pengukuran Kinerja 

Whittaker (1993) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan 

suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

dan akuntabilitas (dalam LAN, 2000). Pengukuran kinerja mempunyai 

makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana 

untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan 

tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan 

jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu 

pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau 

indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada 

pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis 
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kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh 

mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan 

kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam 

perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sementara itu, 

Bernardin (Keban, 2004:196) mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja   

harus disusun dan diimplementasikan dengan suatu 1) prosedur formal 

standar; yang 2) berbasis pada analisis jabatan; dan  3) hasilnya 

didokumentasikan dengan baik; dengan 4) penilai yang memiliki kapasitas 

dan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Selim & Woodward 

(dalam Keban, 2006) mengatakan bahwa kinerja  dapat diukur dari beberapa 

indikator antara lain workload/demand, economy, efficiency, effectiveness, 

dan equity. Menurut LAN (2000) pengukuran kinerja dapat dilakukan 

dengan  metode Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode 

ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. 

Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). 

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), 

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan 

hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja 

suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan 

indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam 

pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran 

kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 
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sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja 

harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan 

sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program 

yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit 

bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ 

program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang 

melaksanakan. 

Lebih lanjut Mardiasmo (2001) menjelaskan bahwa pada umumnya 

sistem ukuran kinerja dipecah dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: 

a. Indikator input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu 

proses, program,   maupun  aktivitas  untuk  menghasilkan  keluaran  

(output  maupun outcome). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya 

seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi, 

kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang   

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi 

sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber 

daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

b. Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari 

sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan /atau non fisik. Indikator ini 

digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. 

Dengan membandingkan output yang direncanakan dan yang  betul-betul 

terealisir, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana 

sesuai dengan rencana. Indikator output hanya dapat menjadi landasan 
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untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan 

dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 

Oleh sebab itu, indikator output harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan 

instansi. 

c. Indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam 

banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur outcome 

seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, 

setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk  mengukur  

outcome  dari  output  suatu  kegiatan.  Pengukuran  indikator outcome 

seringkali rancu dengan pengukuran indikator output. Contohnya, 

penghitungan jumlah bibit unggul yang dihasilkan oleh sesuatu   kegiatan 

merupakan tolok ukur output. Akan tetapi perhitungan besar produksi per 

hektar yang dihasilkan oleh bibit-bibit unggul tersebut merupakan 

indikator outcome. 

d. Indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator 

outcome. Benefit (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak. 

Setelah beberapa waktu kemudian, yaitu dalam jangka menengah atau 

jangka panjang dari benefitnya tampak. Indikator benefit menunjukan hal-

hal yang diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan 

berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu). 

e. Indikator impact memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit 

yang diperoleh. Seperti halnya indikator benefit, indikator impact juga 
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baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. 

Indikator impact menunjukan  dasar  pemikiran  dilaksanakannya 

kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan 

kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.  

4. Pengukuran Kinerja Organisasi Publik 

Untuk mempelajari kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran 

keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Sehingga indikator atau ukuran 

kinerja itu tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari 

organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. 

Bagi suatu organisasi privat yang tujuan pembentukannya adalah 

memproduksi barang untuk mendapatkan keuntungan, maka ukuran 

kinerjanya adalah seberapa besar ia mampu memproduksi (productivity) dan 

seberapa besar keuntungan yang diraih (economy). Indikator berikutnya 

adalah efisiensi dan efektifitas proses yang dilakukan. 

Keban (2006: 201) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja 

organisasi publik dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : 

pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa 

efektifitas dari tujuan organisasi publik tergantung dari dua kegiatan pokok 

tersebut, yaitu: public management and policy (manajemen publik dan 

kebijakan). Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat 

menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau 

tidak. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti 
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cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat 

menentukan penilaian akhir kinerja. 

Pengukuran kinerja atau hasil karya merupakan alat manajemen untuk 

menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan. Pengukuran 

kinerja selalu perlu diperhitungkan kembali dengan visi dan misi organisasi 

serta tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran kinerja tidak hanya 

ditujukan untuk memberi sangsi kepada komponen organisasi tertentu 

mengingat bahwa penetapan tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategik 

telah melibatkan faktor–faktor strategik organisasi yang berada diluar 

kendali manajemen. Sistem pengukuran kinerja organisasi pada dasarnya 

merupakan kerangka kinerja untuk akuntabilitas kinerja dan pengambilan 

keputusan organisasi. 

Beberapa cara pengukuran kinerja antara lain adalah membandingkan 

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, membandingkan kinerja 

nyata dengan hasil yang diharapkan, membandingkan kinerja tahun ini 

dengan kinerja tahun–tahun   sebelumnya, membandingkan kinerja suatu 

instansi dengan kinerja organisasi lain dan membandingkan kinerja nyata 

dengan standar kinerja (Keban (2006: 202). 

Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto, 1995) mengusulkan tiga konsep yang 

bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi 

nonbisnis yaitu: Responsibility, responsivitas, dan accountability. 

Responsibilitas (responsibility) disini menjelaskan apakah pelaksanaan 
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kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik 

yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik itu 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan 

kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Yang 

dimaksud responsivitas (responsiveness) disini adalah kemampuan 

organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 

prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program  pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak 

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan 

oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. 

Akuntabilitas publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik yang memihak pada kepentingan masyarakat, karena 

tujuan organisasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk mencapai  tujuan  kantor camat Panca Rijang, diperlukan   

pemahaman mengenai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan kegiatan harus 

sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya, sehingga visi misi 

dari organisasi dapat tercapai. Untuk itu, instansi pemerintah harus benar–

benar memvisualisasikan peraturan dan prosedur  yang berlaku,  sehingga 

pencapaian hasil dari kegiatan tidak keluar dari tujuan organisasi tersebut. 

Tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan organisasi 

merupakan hal yang diperlukan di dalam organisasi. Hal tersebut untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan organisasi dapat tercapai sehingga dapat 
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memberi dampak dari pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan tujuan dan 

sasaran dari organisasi atau tidak, sehingga efektivitas akan tercapai dan 

kekurangan dari  pelaksanaan kegiatan tersebut  dapat diperbaiki sebagai 

evaluasi pelaksanaan selanjutnya. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dan karena keterbatasan waktu, 

dana dan tenaga, tidak semua teori-teori akan diteliti atau dijadikan obyek 

penelitian. Untuk itu peneliti menfokuskan pada indikator efektivitas, 

responsivitas, dan akuntabilitas. 

a. Efektivitas. 

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian, 

efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan 

dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam 

pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal 

mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun 

definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri 

efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: Ada efeknya 

(pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan. 

Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas 

sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal) 

Sedangkan menurut Kumorotomo adalah menyangkut apakah tujuan 

dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal 

tersebut erat kaitannya dengan rasional teknis, nilai, misi tujuan 

organisasi serta fungsi agen pembangunan (Kumorotomo, 1996). 
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Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (1993: 250), 

efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat 

pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).  

Menurut Gibson, et.al (1996:30) pengertian efektivitas adalah 

penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, 

dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang 

diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. 

Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku 

keorganisasian maka dapat diidentifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: 

(1) individu, (2) kelompok, (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis 

tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu 

bahwa para manajer bertanggungjawab atas efektivitas individu, 

kelompok dan organisasi. 

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi 

menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan 

output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi semua sumber 

daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah 

serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang 

dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap conversion 

ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi  agar dapat 

menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya 
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tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan 

tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap output, pelayanan yang 

diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. 

Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya 

secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan 

pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. Kantor Kecamatan 

Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan potensi yang ada 

harus mampu melaksanakan tugas sesuai dengan program yang ada. 

Dengan sumber daya yang dimiliki perlu dioptimalkan sehingga program 

kerja yang dilaksanakan akan sesuai dengan tujuan dari kantor 

Kecamatan Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 
b. Responsivitas 

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan 

saran. Pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi 

atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh komunikan. 

Osborne & Plastrik (1997) bahwa dalam operasionalnya, 

responsivitas pelayanan publik dijabarkan menjadi beberapa indikator, 

seperti meliputi; 1) terdapat tidaknya keluhan dan pengguna jasa selama 

satu tahun terakhir; 2) sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan 

dan pengguna jasa; 3) penggunaan keluhan dan pengguna jasa sebagai 

referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa 
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mendatang; 4) berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan 

kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa; serta 5) penempatan 

pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang 

berlaku. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa 

merupakan indikator pelayanan yang memperlihatkan bahwa produk 

pelayanan yang selama ini dihasilkan oleh birokrasi belum dapat 

memenuhi harapan pengguna layanan. 

Agus Dwiyanto (1995: 2) mengemukakan tentang pentingnya 

responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu: ”Dalam  

kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas 

sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan 

bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat”. 

Suatu organisasi yang mempunyai peran pelayanan publik dituntut 

harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Responsivitas (responsivity) menurut S.P Siagian (2000 

:165) adalah kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi 

aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru, 

birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 
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Berpedoman pada pendapat di atas, setiap organisasi publik yang 

melayani masyarakat baik secara langsung harus tanggap apa 

keinginan/tuntutan masyarakat karena pada dasarnya tujuan organisasi 

publik adalah melayani kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu 

responsivitas/daya tanggap dari organisasi pemerintah mutlak diperlukan 

dalam mengakomodir kepentingan masyarakat. Sesuai dengan hal 

tersebut responsivitas dapat dijadikan ukuran yang tepat untuk 

mengetahui kinerja dari organisasi pemerintah. 

Tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan 

organisasi Kantor Kecamatan dalam merespon persoalan yang  muncul, 

dalam proses  pelaksanaan   tugas   dan  fungsi  untuk  kemudian  

dikembangkan   dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi  yang   memiliki  

responsivitas yang rendah dengan sendirinya menunjukkan  kinerja yang 

jelek dan menunjukkan kegagalan organisasi. 

Penulis dapat berkesimpulan bahwa sikap dan produk dari kantor 

Kecamatan yang dihasilkan harus dapat merefleksikan dinamika dan 

aspirasi yang berkembang di masyarakat. Artinya dapat memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat, memberi pelayanan dan 

kepuasan kepada masyarakat serta mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

Pemahaman terhadap tugas–tugas dan fungsi dari masing-masing 

seksi juga sangat diperlukan. Suatu organisasi dituntut untuk peka 
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terhadap tugas dan fungsinya baik secara invidu maupun secara 

organisasi dan juga tugas–tugas lain yang diberikan boleh atasan 

sehingga tujuan dari organisasi yang dalam hal ini kantor Kecamatan 

Pancarijang akan tercapai. 

c. Akuntabilitas 

Kinerja tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal organisasi, 

seperti pencapai target. Kinerja sebaliknya harus dilihat dari ukuran 

eksternal seperti nilai dan norma masyarakat. Lembaga Administrasi 

Negara (2000:3) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan 

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Akuntablitas ditujukan untuk  mencari jawaban terhadap pertanyaan 

yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada   siapa,   milik  

siapa,  yang  mana  dan  bagaimana.   Pertanyaan  yang memerlukan 

jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, 

mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa 

pertanggungjawaban diserahkan siapa yang bertanggungjawab terhadap 

berbagai kegiatan dan lain sebagainya. 

Lebih jauh Agus Dwiyanto (1995) mengemukakan bahwa dalam 

konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu 
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konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari 

dimensi ini, kinerja organisasi publik tidak bisa hanya dilihat dari ukuran 

internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, 

seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran 

eksternal,  seperti nilai-nilai  dan norma-norma yang  berlaku dalam 

masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi 

kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma 

yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas penyelenggaraan 

pelayanan publik dilihat melalui indikator-indikator kinerja meliputi; 1) 

acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan 

prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap 

masyarakat masyarakat pengguna jasa; 2) tindakan yang dilakukan oleh 

aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak 

mememnuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan 3) dalam 

menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa 

memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. 

Sesuai pendapat tersebut di atas setiap organisasi/lembaga 

pemerintah baik yang berhadapan langsung maupun yang tidak 

berhadapan langsung dengan masyarakat harus melaporkan segala 

kegiatan yang dilakukan kepada yang memberi wewenang. Laporan 

tersebut tidak terbatas pada laporan secara tertulis saja, tetapi mencakup 

secara langsung seperti kemudahan-kemudahan pemberi mandat 
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memperoleh informasi dari yang diberi mandat sehingga keterbukaan 

dalam pelaksanaan kegiatan dari instansi pemerintah itu dapat 

dipertanggungjawabkan. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui 

bahwa akuntabilitas sangat penting di dalam pengukuran kinerja di 

organisasi publik. 

Beberapa pendapat dan penjelasan di atas, juga mengisyaratkan 

bahwa kinerja organisasi dianggap atau mempuyai akuntabilitas yang 

baik apabila organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatannya tidak 

bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. Jadi penilaian akuntabilitas ini lebih legitimet apabila telah 

memenuhi acuan-acuan yang ada di masyarakat. 

Kantor Kecamatan Pancarijang secara moral dan faktual ikut 

bertanggungjawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah 

demi pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengatur dan mengurus 

pemerintahan di kecamatan, harus benar-benar sesuai dengan 

kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta 

tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, Kantor Kecamatan Pancarijang harus memperhatikan apakah 

pelaksanaan  fungsinya telah sesuai dengan  apa yang menjadi harapan 

masyarakat, menguntungkan rakyat dan memperdulikan rasa keadilan. 

Maka harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, 

dengan kata lain menunjukkan bahwa dalam konsep akuntabilitas di 

samping mengandung mempertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya 
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kepada pemberi kebijakan dan melalui mekanisme pemberi kebijakan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga 

dapat dirumuskan bahwa organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi 

jika kegiatan dan pelaksanaan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pemberi kebijakan. 

Beberapa pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

akuntabilitas adalah salah satu ukuran kinerja Kantor Kecamatan untuk 

melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

diberikan oleh atasan dan nantinya oleh pemberi kebijakan 

dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme yang sudah 

ditentukan. 

5. Tujuan  dan Manfaat Pengukuran  Kinerja Sektor Publik 

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak 

efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas dan 

berbagai kritikan lainnya. Menyikapi hal tersebut diatas, maka penilaian 

kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik 

organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik 

organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan 

orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Mahmudi 

(2010:15) menyatakan bahwa tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor 

publik adalah : 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 
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Pengukuran adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. 

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai tonggak (milestone) yang 

menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah 

kinerja Kantor Kecamatan Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng 

Rappang berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang 

ditetapkan. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi 

untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

strategik organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem penilaian  

kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan 

oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Proses 

pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sarana pembelajaran bagi 

semua pegawai organisasi melalui; refleksi  terhadap kinerja   masa  lalu,  

evaluasi  kinerja   saat  ini,  identifikasi  solusi  terhadap permasalahan 

kinerja saat ini dan membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan 

kinerja yang akan datang. 

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya 

Pengukuran kinerja pada Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten 

Sidenreng Rappang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. 

d. Memberikan   pertimbangan    yang   sistematik   dalam   pembuatan   

keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). 
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Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik 

bagaimana untuk memberikan reward, misalnya tunjangan, dan promosi, 

atau punishment misalnya teguran. 

e. Menciptakan akuntabilitas publik 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan 

seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja 

finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian 

akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan  dalam  

bentuk  laporan  kinerja.  Pelaporan  informasi  kinerja  tersebut harus  

sangat  penting  baik  bagi  pihak  internal  maupun  eksternal.  Bagi  

pihak internal, pimpinan membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja, bagi pihak eksternal, informasi 

kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, 

menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. 

 
6. Pengertian Organisasi dan Unsur-Unsurnya 

Menurut Indriyo dalam Komang Ardana dkk (2009:1-2), organisasi 

adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan 

secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai 

suatu tujuan. Organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Sistem, bahwa organisasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem 

b. Pola aktivitas, bahwa didalamnya ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

orang yang dilaksanakan secara relatif teratur dan cenderung berulang. 
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c. Sekelompok orang, organisasi adalah kompulan orang-orang 

d. Tujuan, bahwa setiap organisasi didirikan adalah untuk mencapai suatu 

tujuan 

Menurut Daniel E. Griffiths dalam Hanafie Mahtika (2006:94), 

organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi 

yang berbeda tetapi saling berhubungan dan dikoordinasikan agar supaya 

sebuah tugas atau lebih dapat diselesaikan. 

Selanjutnya Hanafie Mahtika (2006:95), menyimpulkan bahwa 

pandangan para penyusun definisi organisasi dapat dikelompokkan menjadi 

3 hal, yaitu : 

a. Organisasi adalah kumpulan orang yang melakukan kerjasama untuk 

mencapai tujuan. 

b. Organisasi adalah proses pembagian tugas dan fungsi secara formal. 

c. Organisasi adalah merupakan sistem hubungan berdasarkan wewenang 

dan tanggungjawab. 

 
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Menurut Mahmudi (2010:20) mengemukakan bahwa kinerja 

merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : 

a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu; 
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b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader; 

c. Faktor tim, meliputi; kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim; 

d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja 

dalam organisasi; 

Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal 

 
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan studi tentang kinerja 

suatu organisasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. 

Sukowati (2010) melakukan penelitian dengan judul “Kinerja 

Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi di Kantor Kecamatan 

Kedawung pada dasarnya belum sesuai dengan harapan masyrakat. Hal ini 

dapat dilihat dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang 

dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak serta 

konsistensi antara tugas dan fungsi masing-masing seksi dengan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kedawung dan 

pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan. Sedangkan tingkat 
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kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dan 

kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanakan tugas dan pekerjaan pada 

umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

dilihat bahwa tingkat keefektifan sudah cukup tinggi. 

Kasih (2011) dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Orientasi Tugas terhadap Budaya Organisasi dan Kinerja 

Organisasi PT. BPR Indra Candra di Kota Singaraja dan Mangupura”. Hasil 

analisis jalur menunjukkan gaya kepemimpinan orientasi tugas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap budaya organisasi yang kuat, variabel budaya 

organisasi yang kuat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

organisasi, dan gaya kepemimpinan orientasi tugas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja organisasi PT. BPR Indra Candra di Kota 

Singaraja dan Mangupura.  

Suwardika (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja 

Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard (Studi pada 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur)”. Dalam Balanced 

Scorecard, pengukuran kinerja dilihat dari 4 perspektif yaitu Customer and 

Stakeholder Perspective, Financial Perspective, Employees and Organization 

Capacity Perspective, dan Internal Bussiness Process Perspective. 

Secara keseluruhan kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sudah 

baik. Namun apabila dilihat dari analisis Balanced Scorecard masih ada yang 

perlu ditingkatkan misalnya perlunya koordinasi yang lebih intensif antara 

provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memenuhi target peserta Diklat dan 
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pemanfaatan teknologi informasi, dukungan sistem informasi manajemen dan 

database senantiasa harus selalu ditingkatkan agar penerapan pengukuran 

kinerja dari perspektif finansial dan non finansial (Balanced Scorecard) dapat 

dilakukan dengan baik. 

Atkhan, dkk. (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi 

Kalimantan Timur” menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh/hubungan yang 

positif antara penempatan pegawai yang tepat terhadap kinerja Pegawai pada 

Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan bahwa 

Penempatan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukan persentase 

81,22 % dan yang sisanya 18,78 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 
C. Kerangka Pikir 

Kinerja dapat diukur dan dinilai dari hasil pencapaian suatu pekerjaan 

yang dilakukan oleh seorang pegawai di kantor Camat Panca Rijang, diukur 

dan dinilai apakah rencana atau tujuan dapat tercapai, apakah pegawai dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, 

bagaimana pekerjaan itu dilakukan, bagaimana proses pekerjaannya, karena 

kinerja berhubungan dengan kepuasan masyarakat atau penerima layanan, 

kalau penerima layanan di wilayah Kecamatan Panca Rijang sudah merasa 

puas, maka sudah pasti kinerja pegawai di kantor camat tersebut sudah baik.  

Teori yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut, bersumber 

dari pendapat Yeremias T. Kebang dalam bukunya berjudul “enam dimensi 
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strategis administrasi publik konsep teori dan isu”, selain itu diambil juga 

pendapat dari Mangkunegara dalam bukunya berjudul “Manajemen Sumber 

Daya Manusia Perusahaan”, pendapat dari Wibowo dalam bukunya berjudul 

“Manajemen Kinerja”, dan teori pengukuran kinerja diambil dari LAN 

dengan judul “Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah” dan “Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul 

Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah” 

Konsep tentang efektivitas dikutip dari pendapat Gibson judul 

bukunya “Organisasi dan Manajemen” yang menjelaskan bahwa efektivitas 

adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, 

kelompok, dan organisasi. Konsep tentang responsivitas dikutip dari pendapat 

Siagian yang berpendapat bahwa responsivitas adalah kemampuan aparatur 

dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, 

tuntutan baru dan pengetahuan baru. Dan akuntabilitas dikutip dari pendapat 

LAN yang mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

Berdasarkan beberapa konsep atau pendapat yang telah dikemukakan 

secara rinci pada tinjauan pustaka, maka penulis dapat menggambarkan 

kerangka pikir dalam penelitian sebagai berikut : 
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BAGAN KERANGKA PIKIR 
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Kinerja 
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D. Definisi Operasional Variabel  

Untuk memberikan arah dan memudahkan dalam pencapaian tujuan 

penelitian yang telah disusun, maka perlu dilakukan pendefinisian secara 

konseptual terhadap variabel penelitian. Adapun definisi konsep dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai kantor camat 

pancarijang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberkannya. 

2. Organisasi adalah tempat para pegawai berkumpul dan melakukan suatu 

pekerjaan bekerja bersama-sama untuk melakukan dan menyelesaikan 

pekerjaan kantor/dinas untuk mencapai tujuan yang sama, organisasi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kantor Camat Panca Rijang. 

3. Efektivitas adalah pencapaian suatu tujuan organisasi dengan baik dan 

tepat sesuai dengan perencanaan. 

4. Akuntabilitas adalah adanya pertanggungjawaban atas pekerjaan atau 

pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

5. Responsivitas adalah (ketanggapan) yaitu kemampuan pemberi layanan 

(pegawai kantor camat panca rijang) untuk memberikan layanan dengan 

cepat dan tanggap kepada pengguna layanan dan mampu merespon 

persoalan yang muncul 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang 

dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian 

kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti memasuki lapangan (Sugiyono, 2013:30-31). Berdasarkan 

pendapat tersebut maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

penelitian kuantitaf, karena sudah ada hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya. 

Menurut Hadari Nawawi (1998:63) bahwa: “Metode deskriptif 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau obyek yang diteliti, seperti individu, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya”. 

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai  

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan 

interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Sesuai dengan hal 

tersebut, untuk mengetahui kinerja organsiasi di Kantor Kecamatan 
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Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis menggunakan 

metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Adapun jenis data  yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini 

adalah: 

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para responden 

berupa informan di lapangan, yang meliputi: data tentang pelaksanaan 

pekerjaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pancarijang sehari-hari 

dengan segala permasalahan yang ada. 

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku- 

buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang 

diteliti, yang meliputi: data kepegawaian, tugas dan fungsi  Kantor 

Kecamatan Pancarijang, mekanisme kerja uraian dan tugas kasi dan Kaur 

pada kantor Kecamatan Pancarijang. 

Sumber data dari penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor 

Kecamatan Pancarijang yang terdiri atas: 

a. Camat Pancarijang 

b. Sekretaris Kecamatan 

c. Seksi Pemerintahan 

d. Seksi Trantib dan Linmas  

e. Seksi Pelayanan Umum 

f. Seksi Ekonomi Pembangunan  

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

h. UrusanUmum 
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i. Urusan Keuangan 

j. Staf Kantor Kecamatan Pancarijang 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Kantor Kecamatan Kecamatan 

Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Menyadari peran yang sangat 

vital dari kantor kecamatan yang merupakan ujung tombak dari pemerintah 

kabupaten, penulis memilih lokasi di Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Alasan pemilihan lokasi tersebut 

adalah pada tahun 2006  Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten 

Sidenreng Rappang terpilih sebagai kecamatan terbaik Sekabupaten 

Sidenreng Rappang dan tahun 2007 peringkat II Kecamatan terbaik 

seKabupaten Sidenreng Rappang sehingga diharapkan dapat lebih 

memudahkan dari segi pemahaman akan kondisi daerah penelitian. 

Kriteria dari kecamatan pada setiap tahun dilaksanakan penilaian 

kecamatan terbaik melalui berbagai  bidang  perekonomian, kesehatan  dan  

pendidikan, baik secara langsung melalui paparan camat, penilaian tim 

kabupaten ke kecamatan ataupun secara tertulis dengan pemberian kuesioner 

kepada kecamatan.  

Waktu penelitian yaitu berlangsung selama dua bulan dimulai pada 

bulan Agustus s.d. September 2014. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yagn terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, 

jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di 

sekolah tertentu dan sebagainya (Sugiyono, 2013:215) 

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah semua pegawai Kantor Kecamatan Panca Rijang sebanyak 18 

orang dan Tokoh Masyarakat sebanyak 12 orang. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2001:115), bahwa apabila seorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya 

juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

Penentuan teknik sampel dalam penelitian ini adalah sampling 

jenuh, sampel total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari 

populasi. Karena populasi tersebut diatas tidak terlalu besar, maka peneliti 

mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang 

berjumlah 30 orang. 
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D. Teknik  Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis 

data yaitu : 

a. Data primer 

Adalah merupakan sumber data yang didapat dari sumber 

pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil dari 

pengisian kuesioner yang bisa dilakukan peneliti. Dalam hal ini data 

primer yang digunakan penulis meliputi data dari responden mengenai 

disiplin kerja pegawai. Metode kuisioner yaitu dengan menunjukkan 

beberapa pertanyaan secara langsung pada kantor yang menjadi objek 

peneliti. Selain quisioner peneliti juga melakukan metode observasi 

untuk mengamati langsung di kantor yang menjadi objek peneliti. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber 

utamanya atau pihak lain dan yang merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau 

diagram-diagram. Dalam hal ini sumber data sekunder yaitu berupa 

tabel jumlah pegawai, dan hal-hal yang masih ada kaitannya dengan 

topik penelitian 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling stratetegis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah: 

a. Observasi 

Oberservasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan yang 

sistematis ke lapangan dalam rangka penelusuran data dan 

melengkapi data, dengan obyek observasi pada lokasi penelitian yaitu 

pada Kantor Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Observasi ini dilakukan pada proses kerja di Kantor Kecamatan 

Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang sedang berlangsung. 

b. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal atau 

variable yang berupa catatan laporan  kegiatan, administrasi surat, 

notulen rapat, majalah, agenda dan sebagainya 

c. Angket / Kuisioner 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan 

kepada responden sesuai dengan objek penelitian. 
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d. Wawancara 

Wawancara dilakukan ke beberapa informan untuk data pelengkap 

dari jawaban responden melalui angket yang dibagikan  

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah; 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah (Sugiyono, 2013:147) 

Data yang diperoleh pada saat penelitian melalui jawaban responden, 

diolah dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono; 2009:107) 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi seperti sangat baik/sesuai, baik/sesuai, kurang 

baik/sesuai, tidak baik/sesuai. 

Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif, yaitu 

penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil 
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dikumpulkan dari bentuk umum atau penalaran untuk mencapai kesimpulan 

mengenai semua unsur–unsur penelitisan yang tidak diperiksa/diteliti dalam 

penelitian mengenai Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Pancarijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang setelah menyelidiki sebagian saja dari unsur-

unsur sesuai penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi seperti sangat baik/efektif, baik/efektif, 

kurang baik/efektif, tidak baik/efektif. Hasil penelitian ditentukan dengan 

berpedoman pada interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut : 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

76 – 100 Sangat efektif 

51 – 75 Efektif 

26 – 50 Kurang efektif 

0 – 25 Tidak efektif 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting dimasukkan sebagai 

salah satu bagian bab dalam tesis ini. Gambaran Umum lokasi penelitian 

bertujuan untuk lebih mempermudah pembaca mengetahui secara sepintas 

tentang keadaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian / Geografis 

Kecamatan Panca Rijang dengan Ibukota Kecamatan Rappang, 

merupakan salah satu kecamatan, dan daerah yang terletak di sebelah utara 

Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang. Batas wilayah Kecamatan Panca 

Rijang adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kulo dan Kab. Enrekang 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Watang Sidenreng. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maritengngae 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baranti 

Luas kecamatan Pancarijang adalah 1,660 m2. Kecamatan Pancarijang 

terbagi menjadi 4 Kelurahan dan 4 desa dengan jumlah penduduk 25.550 

jiwa. 

2. Deskripsi Lokasi Penelitian / Demografis 

a. Penduduk 

Penduduk  Kecamatan  Panca Rijang dari tahun ke tahun dengan 

kepadatan penduduk yang cukup banyak. Penduduk Kecamatan Panca 
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Rijang tahun 2013 sebanyak 25.550 jiwa. Peningkatan penduduk dari 

tahun bukan saja pada jenis kelamin laki-laki tetapi juga pada jenis 

kelamin perempuan.  

Potensi penduduk adalah salah satu sumber potensi desa / 

kelurahan yang harus diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan 

harkat dan kemanusiaannya. Penduduk merupakan potensi yang harus 

dikembangkan sedemikian rupa, sehingga desa / kelurahan tersebut dapat 

memacu proses pembangunan dan mewujudkan eksistensi dirinya selaku 

masyarakat. 

b. Agama 

Wilayah Kecamatan Panca Rijang adalah salahsatu wilayah 

Kabupaten Sidenreng Rappang yang penduduknya adalah mayoritas 

beragama Islam dan hanya sebagian kecil yang beragama Kristen.  

c. Mata Pencaharian 

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Panca 

Rijang adalah petani dan lainnya adalah pegawai, pengusaha, pedagang, 

dan lain-lain.  

 
3. Latar Belakang Pendidikan Responden  

Latar belakang Pendidikan Responden dibagi menjadi dua yaitu, 

responden dari kalangan pegawai Kantor Camat Panca Rijang, sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 : Latar Belakang Pendidikan Responden 
 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase 
1 Strata Dua (S2) - - 

2 Strata Satu (S1) 18 60 

3 Diploma/Sarjana Muda  1 3,33 

4 SLTA 11 36,67 

 Jumlah 30 100 
Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata 

pendidikan responden dari kalangan pegawai yaitu berada pada tingkat 

Sarjana yaitu ada 18 orang (60%), dan hanya 11 orang pegawai (36,67%) 

yang tingkat pendidikannya masih SLTA. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai kantor Camat Panca Rijang 

adalah sudah memadai. 

 
4. Usia atau Umur Responden 

Untuk mengetahui keadaan responden menurut usia umur, dapat 

dilihat pada uraian tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 : Keadaan Responden Menurut Usia / Umur 
 

No. Umur / Usia Frekuensi Persentase 

1. 15 – 29 tahun - - 

2. 30 – 39 tahun  14 46,67 

3. 40 – 49 tahun 9 30 

4. 50 tahun ke atas 7 23,33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 
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Data tersebut diatas, menunjukkan bahwa apabila dilihat dari segi usia 

responden dari kalangan pegawai, maka dapat disimpulkan bahwa usia 

pegawai kantor Camat Panca Rijang yang dijadikan responden adalah masih 

produktif, yaitu berada antara 30 – 49 tahun. 

 
B. Susunan Organisasi Pemerintahan di Kecamatan Panca Rijang 

Kecamatan Pancarijang secara administratif dibagi kedalam wilayah-

wilayah desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Lurah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk melaksanakan 

tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai 

kondisi dan kemampuan daerah. 

Untuk terlaksananya secara tepat guna dan berhasil guna pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi kecamatan sesuai kewenangannya, maka Pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang telah membentuk dan menata kembali susunan 

organisasi kecamatan melalui Peraturan Daerah sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi kecamatan dalam Kabupaten Sidrap. 

Dijelaskan bahwa organisasi kecamatan adalah perangkat daerah yang 

dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

Susunan organisasi kecamatan terdiri atas : 

1. Camat 
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2. Sekretaris 

3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

7. Seksi Pelayanan Umum 

Organisasi kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di 

tingkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, organisasi 

kecamatan mempunyai fungsi : 

1. Penyelenggaraan tugas-tugas di tingkat kecamatan sesuai kewenangan yang 

diberikan. 

2. Pembinaan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, ketentraman 

dan ketertiban masyarakat. 

3. Pembinaan pelayanan umum. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi 

perubahan-perubahan dalam jabatan maupun eselonering organisasi kecamatan, 

camat yang sebelumnya merupakan jabatan Eselon IV/a berubah menjadi eselon 

III/b atau naik naik satu tingkat. Demikian pula halnya jabatan di tingkat 

bawahan maupun instansi-instansi lain di kecamatan. Sedangkan untuk struktur 
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organisasi pemerintah kecamatan Panca Rijang secara jelas dapat dilihat pada 

struktur berikut ini: 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN 

KECAMATAN PANCA RIJANG 
 

  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Anwar Lambogo, BA 

Jabatan Fungsional 

SEKCAM 

Rimba N, S.STP, M.Si. 

Kasi  
Pemerintahan 

Kasi 
Ketentraman 
& Ketertiban 

 

Kasi  
Ekbang 

 

Kasi  
Kesejahteraan 

Rakyat 

Kasi  
Pel. Umum 

 

C A M A T 

Amrullah,B.Sc. H.Zainal,S.Pd
  

Udin Zakariah A.Nurdiah,S.Sos. H.Nasrul 
L,S.Sos 

Pegawai 

Kasubag Perenc. 

A.Masrurah,S.Sos
. 

Kasubag Kepeg. 

Nirwana,SP. 

Kasubag Keua. 

Andi Unga,S.Sos. 

1. BPP  : Hj. Mahirah, SP. 
2. PPK  : Johannes Ruru 
3. UPT Dispenda: Arifuddin, S.Sos. 
4. UPT KB/PP : Dra. Hj. Masjuni 
5. Ka. Puskesmas: dr.Hj. Idawati Malik 
6. UPT Diknas : Drs. Lamusseng 
7. UPT PSDA : Suhari 
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C. Keadaan Pegawai Kantor Camat Panca Rijang Berdasarkan Golongan 

Untuk mengetahui keadaan pegawai pada Kantor Camat Panca Rijang 

menurut golongan, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Panca Rijang 
Menurut Golongan 
 

No. U r a i a n Golongan 

1 Camat IV/a 

2 Sekretaris Camat III/d 

 3 Kasi Pemerintahan III/d 

4  Kasi Kesejahteraan Rakyat III/d 

5 Kasi Ekonomi dan Pembangunan III/d 

6 Kasi Ketentraman dan Ketertiban III/d 

7 Kasi Pelayanan Umum III/c 

8 Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian III/b 

9 Ka. Subag. Keuangan III/b 

10 Ka. Subag. Perencanaan III/b 

11 Pegawai III/a, III/b, II/a, II/b, II/c 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keadaan 

pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Kecamatan Panca Rijang, rata-rata sudah 

golongan III, dan hanya kalangan staf saja yang mempunyai golongan II, namun 

para staf tersebut saat ini rata-rata melanjutkan pendidikan di tingkat Perguruan 

Tinggi. 

Sesuai dengan tugas pokok masing-masing seperti tercantum dalam Surat 

Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 809 Tahun 2004, maka : 

1. Camat, yang mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam hal menyusun 

dan menetapkan rencana, menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan 
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dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan 

oleh Bupati serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, camat mempunyai fungsi : 

1) Penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan keagrarian dan kesatuan 

bangsa. 

2) Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan 

3) Pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta 

perlindungan masyarakat (linmas). 

4) Pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian. 

5) Pembinaan kesejahteraan sosial. 

6) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. 

7) Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan 

dan rumah tangga. 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 

Untuk melaksanakan fungsinya, camat mempunyai kewenangan 

sebagai berikut : 

1) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa 

2) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 

3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan 

4) Pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian, produksi dan 

distribusi serta pembinaan sosial. 
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5) Pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan dan penerbitan, pendaftaran 

penduduk, baik warga Indonesia maupun warga negara asing dan catatan 

sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya. 

2. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan 

tugas penyelenggaraan pemerintah serta memberikan pelayanan administrasi 

kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan dalam hal 

penyelenggaraan urusan administrasi perlengkapan, keuangan dan 

kepegawaian serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Untuk 

menyelenggarakan tugasnya, evaluasi dan pelaporan. Untuk 

menyelenggarakan tugasnya, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya 

serta penyusunan laporan. 

b) Melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun 

pertanggungjawaban keuangan. 

c) Melakukan urusan tatausaha, administrasi kepegawaian, perlengakapan 

dan rumah tangga. 

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi 

pemerintahan mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

umum dan desa/kelurahan. 
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2) Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil. 

3) Penyusunan program dan pembinaan kegiatan perlindungan masyarakat, 

ideologi negara dan kesatuan bangsa. 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas menyusun rencana, 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Untuk 

menyelenggarakan tugasnya, seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai 

fungsi : 

1) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

2) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong 

praja dan perlindungan masyarakat. 

3) Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan 

Bupati serta peraturan Perundang-Undangan lainnnya. 

 

5. Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

urusan perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas 

dimaksud, seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat serta 

mengkoordinasikan pengembangan swadaya masyarakat. 

2) Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat 

desa/kelurahan, produksi dan distribusi. 
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3) Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup. 

6. Seksi kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas menyusun rencana, 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan urusan kepala seksi kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan 

tugasnya, seksi kesejahteraan rakyat berfungsi : 

1) Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, 

pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga. 

2) Penyusunan program, pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan 

dan kesehatan masyarakat. 

7. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

kepala seksi pelayanan umum. Untuk menyelenggarkan tugasnya, seksi 

pelayanan umum berfungsi : 

1) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan 

kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan. 

2) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan 

kebersihan, keinidahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan. 

3) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan 

prasarana fisik pelayanan umum 
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D. Visi dan Misi Kantor Camat Panca Rijang 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan suatu organisasi kemana dan 

bagaimana organisasi harus dibawah dan berkarya konsisten dan dapat eksis, 

antisipatif, serta proaktif. Visi tidak lain adalah suatu gabungan gambaran yang 

akan datang tentang masa depan organisasi yang berisikan cita-cita yang ingin 

diwujudkan untuk visi kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang 

adalah “Mewujudkan Aparatur Yang Profesional Mandiri dan Religius” 

Makna yang terkandung dalam visi yaitu menyediakan dan 

mengembangkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional dalam 

melayani masyarakat dengan bertekat baik sesuai dengan tugasnya administrator 

pemerintahan, pengembangan dan pembinaan masyarakat. 

Untuk mewujudkan visi pemerintah kecamatan Panca Rijang dapat melalui 

misi diantaranya : 

1. Optimalisasi pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan 

2. Melakukan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas daerah 

dan instansi vertikal dalam wilayah kecamatan 

3. Melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas desa 

dan kelurahan 

4. Melakukan pembinaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan meliputi 

pembinaan keagamaan, pendidikan keterampilan masyarakat, kesehatan dan 

sarana sosial lainnya. Melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan 
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ketertiban dengan koordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah 

kecamatan 

5. Mengembangkan sumber daya dan mendorong semangat profesionalisme 

serta peningkatan disiplin aparatur 
 

 

E. Hasil Penelitian (Analisis Data) 

1. Kinerja Organisasi Kantor Camat Panca Rijang 

Untuk mengetahui kinerja organisasi kantor Camat Panca Rijang, 

penulis mengadakan penelitian melalui indikator penelitian yang dilihat dari 

efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas pegawai kantor Camat Panca 

Rijang. Data hasil penelitian yang diperoleh seperti yang diuraikan sebagai 

berikut :  

a. Efektivitas Pegawai 

Untuk mengukur efektivitas pegawai dalam melaksanakan tugas di 

kantor Camat Panca Rijang, penulis memulai penelusuran data melalui 

indikator visi dan misi kantor camat tersebut. Hasil penelitian melalui 

jawaban responden, diperoleh data bahwa di Kantor Camat Panca Rijang 

adalah sudah mempunyai visi dan misi yang jelas. Dengan adanya visi 

dan misi tersebut diatas, maka efektivitas pegawai kantor Camat Panca 

Rijang dapat dicapai, hal demikian sesuai jawaban responden dengan 

olahan datanya sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 : Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Pegawai 
dalam Memberikan Pelayanan  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat efektif - - 

2. Efektif 22 73,33 

3. Kurang efektif 7 23,33 

4. Tidak efektif 1 3,33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Olahan data kuisioner tersebut diatas menunjukkan bahwa 

efektivitas pegawai kantor Camat Panca Rijang dalam memberikan 

pelayanan adalah sudah efektif dengan hasil penelitian 73,33% efektif. 

Responden menilai sudah efektif karena para pegawai sudah mampu 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat, 

misalnya pelayanan surat izin keramaian, surat keterangan pindah, surat 

keterangan domisili, surat keterangan warisan. Adapun responden yang 

menilai kurang efektif yaitu 7 orang (23,33%) dan 1 orang (3,33%) 

responden menilai tidak efektif, karena masyarakat itu sendiri bilamana 

datang ke kantor camat Panca Rijang tidak membawa surat pengantar 

dari Kantor Kelurahan/Desa tempat tinggal masyarakat tersebut, 

seharusnya setiap kepengurusan surat-surat izin apapun bentuknya harus 

ada pengantar dari kantor lurah/kantor desa yang bersangkutan, hal 

tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini di kantor camat 

tersebut.  
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Jawaban responden tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Bapak Camat Panca Rijang pada tanggal 9 Maret 2015, beliau 

mengatakan :  

(1) “Dalam peningkatan kinerja diupayakan sedapat mungkin efektif, 
agar misi dan dapat dicapai dan tujuan organisasi dapat dicapai” 

 
Berdasar dari jawaban responden dan hasil wawancara tersebut 

diatas, penulis menyimpulkan bahwa pegawai kantor camat panca rijang 

sudah efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya, hasil penelitian tentang kuantitas dan kualitas 

pegawai  Kantor Camat Panca Rijang adalah baik, apabila dilihat dari 

segi penyelesaian pekerjaan dan ketepatan waktu. Untuk mengetahui 

penilaian responden yang menilai baik akan kuantitas dan kualitas 

pegawai kantor camat tersebut, berikut olahan datanya : 

Tabel 4.5 : Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pegawai dalam 
Menyelesaikan Pekerjaan dengan Tepat Waktu  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat baik - - 

2. Baik 21 70 

3. Kurang baik 9 30 

4. Tidak baik - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat dianalisa 

bahwa kuantitas dan kualitas pegawai kantor Camat Panca Rijang adalah 
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baik yaitu 70% responden yang menjawab baik, dan hanya 30% 

responden yang menjawab kurang baik, hal ini disebabkan apabila 

responden/masyarakat terkadang mendapatkan pegawai yang bertugas 

tidak ada di kantor camat karena ada tugas luar, seperti ke kantor SKPD 

di Pangkajene, disisi lain masyarakat ingin mendapatkan pelayanan pada 

saat itu juga seperti pelayanan surat izin. Sedangkan, kualitasnya sudah 

baik karena pegawai yang bertugas dibidang pelayanan, misalnya 

pelayanan surat izin keramaian, izin mendirikan bangunan, izin 

mendirikan perbengkelan, hasil layanan surat izin tersebut dari segi 

legalitas dan kebenaran akan data atau keseluruhan isi dari surat izin 

tersebut, adalah benar tidak ada kesalahan, sehingga dapat dikatakan 

berkualitas dan menjadikan masyarakat yang menerima layanan merasa 

puas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi 

kantor camat tersebut sudah baik, karena kuantitas dan kualitas kerja 

pegawainya sudah baik. 

Hasil penelitian pada tabel 4.5 tersebut diatas, telah diperkuat 

melalui jawaban informan pada saat penulis melakukan wawancara 

dengan Bapak Camat Panca Rijang pada tanggal 9 Maret 2015, beliau 

mengatakan bahwa : 

(2) “Pelayanan yang dijanjikan yaitu pelayanan apabila pegawai 
melayani masyarakat dengan cepat dan tepat waktu akan 
mendapat penghargaan, dan sebaliknya masyarakat mendapat 
kepuasan pelayanan tersebut” 

 
Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran data mengenai 

kinerja organisasi kantor Camat Panca Rijang melalui indikator 
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pengukuran kinerja yang digunakan adalah menelusuri sejauh mana 

pengetahuan pegawai akan tugas dan fungsinya di kantor camat tersebut, 

dan data yang diperoleh bahwa paling banyak responden memberikan 

jawaban bahwa pegawai kantor Camat Pancarijang sudah mengetahui 

tugas dan fungsinya masing-masing. Temuan data tersebut tertuang 

dalam tabel responden berikut ini : 

Tabel 4.6 : Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Pegawai 
akan Tugas dan Fungsinya Masing-Masing  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat mengetahui 6 20 

2. Mengetahui 22 73.33 

3. Kurang mengetahui 2 6,67 

4. Tidak mengetahui - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Data pada tabel tersebu diatas menunjukkan bahwa pegawai 

kantor Camat Panca Rijang sudah mengetahui akan tugas dan fungsinya 

masing-masing, yaitu 73,33% dengan jawaban mengetahui, dan 20% 

jawaban sangat mengetahui, dan memang apabila dikaitkan dengan 

kinerja pegawai kantor camat tersebut dalam memberikan pelayanan 

adalah sudah baik dan sudah berkualitas hasil layanannya, seperti yang 

telah dijelaskan pada tabel 4.5, maka hal demikian sangat relevansi 

karena pegawai di kantor camat tersebut, sudah mengetahui tugas dan 
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fungsinya masing-masing, sehingga tidak ada masalah yang signifikan 

yang muncul dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat.  

Tabel 4.6 tersebut diatas, jika dilihat hanya sebagian kecil 

responden yang menilai kurang mengetahui tugas dan fungsinya di 

kantor camat tersebut yaitu hanya 2 orang atau hanya 6,67% responden 

yang menilai kurang mengetahui, hal ini dapat dikategorikan sebagai 

pegawai yang belum berkinerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai kantor Camat Rijang sudah 

berkinerja dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. 

Hasil penelitian tersebut diatas, diperkuat oleh hasil wawancara 

dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Bapak Udin Zakaria) 

beliu mengatakan bahwa “ 

(3) “setiap pegawai memahami tugas dan fungsinya masing-masing, 
karena disetiap ruangan seksi sudah dipasang atau dipajang 
uraian tupoksi, dan setiap saat tupoksi itu dapat dilihat oleh 
pegawai” 

 
Selanjutnya, untuk mengukur kinerja organisasi kantor camat 

Panca Rijang dilihat dari kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan dan 

keterampilan, dan responden menilai bahwa pegawai kantor camat 

tersebut sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penilaian responden tersebut, 

berikut olahan datanya pada tabel dibawah ini : 

 

 

 



 

iii 
 

 Tabel 4.7 : Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Pekerjaan  
dengan Kemampuan dan Keterampilan Pegawai  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat sesuai 3 10 

2. Sesuai 24 80 

3. Kurang sesuai 3 10 

4. Tidak sesuai - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data kuisioner diatas, dapat diketahui bahwa 

apabila kinerja organisasi dilihat dari segi kesesuaian pekerjaan pegawai 

dengan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam bekerja, maka hal 

itu sudah sesuai yaitu ada 24 orang (80%) responden yang menilai sesuai. 

Dan memang jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan pegawai 

kantor camat tersebut, maka dijumpai bahwa rata-rata pegawai yang 

menduduki jabatan strategis seperti Sekcam, Kepala Seksi, Kepala 

Sub.Bagian adalah sudah berpendidikan strata satu, yang berarti sudah 

tentu memiliki pengetahuan (skill) dan kemampuan yang cukup, 

sehingga akan berpengaruh terhadap penyelesaian tugas dan pekerjaan. 

Dan hanya sebagian kecil persentasenya yang menjawab kurang sesuai 

yaitu hanya 10% saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

organisasi kantor Camat Panca Rijang apabila dilihat dari segi kesesuaian 

pekerjaan dengan kemampuan dan keterampilan pegawai adalah sudah 

sesuai. 
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Untuk meningkatkan Sumber Daya Pegawai di Kantor Camat 

Panca Rijang, dilakukan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, dan sebelum diadakan pendidikan dan 

pelatihan, pegawai harus memahami terlebih dahulu tugas dan fungsinya 

masing-masing. Hal demikian sesuai hasil wawancara pada tanggal 10 

Maret 2015 dengan Camat Panca Rijang beliau mengatakan bahwa : 

(4) “sebelum ada peningkatan SDM, maka pegawai diharuskan 
memahami dulu tugas dan fungsinya masing-masing baru 
kemudian pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan”  

 
Selanjutnya, pegawai dalam bekerja sudah sesuai dengan 

kemampuannya, hal itu sesuai jawaban responden yang menilai pegawai 

sudah mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing 

di Kantor Camat Panca Rijang. Untuk lebih jelasnya tentang jawaban 

responden dari kalangan masyarakat tersebut, berikut olahan datanya 

dapat dilihat pada tabel responden dibawah ini : 

Selanjutnya untuk mengukur efektivitas organisasi kantor Camat 

Panca Rijang, maka penulis melakukan pengumpulan data menilai 

jawaban responden tentang konsistensi dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan pegawai kantor camat tersebut, dan diperoleh data seperti 

tertuang dalam tabel responden berikut ini : 
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Tabel 4.8 : Tanggapan Responden Tentang Konsistensi Pegawai 
dalam Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat konsisten 4 13,33 

2. Konsisten 26 86,67 

3. Kurang konsisten - - 

4. Tidak konsisten - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Olahan data kuisioner tersebut diatas, menunjukkan bahwa paling 

banyak yaitu 26 orang (86,67%) responden yang menilai bahwa pegawai 

dalam melaksanakan tugas adalah sudah konsisten, karena pada 

kenyataannya di kantor tersebut pegawainya dalam melaksanakan 

tugasnya sudah sesuai dengan fungsinya, sehingga jarang terjadi ada 

pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kinerja organisasi apabila dilihat dari segi efektivitas 

pegawainya dalam bekerja adalah sudah efektif karena pegawai sudah 

konsisten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

 
b. Responsivitas 

Responsivitas pegawai kantor Camat Panca Rijang dapat dinilai 

dari setiap orang atau setiap masyarakat yang datang di kantor tersebut, 

apakah mereka direspon oleh pegawai kantor camat tersebut ataupun 

sebaliknya. Dan setelah penulis melakukan penelitian tentang hal itu 
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melalui jawaban responden dari masyarkat, diperoleh data bahwa 

masyarakat yang datang di kantor tersebut direspon oleh pegawai. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang hal itu, berikut olahan datanya pada tabel 

responden dibawah ini : 

Tabel 4.9 : Tanggapan Responden Tentang Respon Pegawai Dilihat 
dari Segi Terdapat Tidaknya Keluhan dan Masyarakat 
Selama Satu Tahun Terakhir  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat merespon 2 6,67 

2. Merespon 16 53,33 

3. Kurang merespon 3 10 

4. Tidak merespon 9 30 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 

Olahan data kuisioner diatas menunjukkan bahwa masyarakat 

yang datang di kantor Camat Panca Rijang adalah direspon oleh pegawai 

kantor camat tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya 16 orang (53,33%) 

responden yang menjawab direspon, dan ada 2 orang (6,67%) responden 

yang menjawab sangat direspon. 

Jawaban responden tersebut diatas, diperkuat oleh jawaban tokoh 

masyarakat yang pernah datang di kantor camat tersebut, dengan melalui 

wawancara (April 2015) dengan Bapak Zulkifli, beliau mengatakan 

bahwa  

(5) “kalau kami datang dikantor Camat Panca Rijang, kami direspon 
oleh pegawainya, tetapi hanya saja program-program kerja dari 
segi pemeliharaan jalan kurang direspon atau kurang 
diperhatikan” 
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Hasil wawancara dengan Sub Seksi Kesra (Bapak Djoko 

Budijanto) pada tanggal 2 April 2015, beliau mengatakan bahwa : 

(6) “masyarakat merespon baik, karena pelayanan yang diberikan 
adalah pelayanan prima, contohnya kadang-kadang pak camat 
melayani masyarakat dirumahnya, terutama dalam pelayanan 
surat-surat izin keramaian, surat keterangan pindah, surat 
keterangan warisan yang membutuhkan tanda tangan, jadi pak 
camat tidak mau mempersulit masyarakat”  

  
Berdasarkan data kuisioner dan jawaban informan tersebut diatas, 

dapat dianalisa bahwa masyarakat direspon ketika datang di kantor camat 

tersebut, hanya saja program yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan 

kurang direspon atau kurang diperhatikan. 

Selanjutnya, untuk mengetahui responsivitas pegawai dilihat dari 

segi sikap pegawai dalam merespon keluhan dari masyarakat di Kantor 

Camat Panca Rijang, berikut dapat dilihat olahan datanya pada tabel di 

bawah ini : 

 
Tabel 4.10 : Tanggapan Responden Tentang Respon Pegawai Dilihat 

dari Segi Sikap Pegawai dalam Merespon Keluhan dari 
Masyarakat  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat merespon 3 10 

2. Merespon 15 50 

3. Kurang merespon 3 10 

4. Tidak merespon 9 30 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 
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Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

paling banyak responden menilai bahwa pegawai merespon keluhan dari 

masyarakat di Kantor Camat Panca Rijang dengan hasil penelitian 50%. 

Dan hanya 3 orang (10%) yang menilai kurang merespon, dan 9 orang 

(30%) menilai tidak merespon, dan hal itu terjadi apabila pegawai sedang 

melayani masyarakat yang kebetulan pada hari itu banyak masyarakat 

yang datang untuk mendapatkan pelayanan, sehingga pada saat padatnya 

orang yang dilayani pegawai, maka biasa terjadi ada beberapa pegawai 

yang datang belakangan tidak langsung direspon. 

Indikator lain yang diteliti terkait dengan responsivitas pegawai di 

Kantor Camat Panca Rijang yaitu mengenai penggunaan keluhan dan 

pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan 

pelayanan pada masa yang akan datang, dan adapun hasil penelitiannya 

sebagai berikut : 
 

Tabel 4.11 : Tanggapan Responden Tentang Respon Pegawai Dilihat 
dari Segi Penggunaan Keluhan dan Pengguna Jasa 
Sebagai Referensi Bagi Perbaikan Penyelenggaraan 
Pelayanan  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat merespon 1 3,33 

2. Merespon 17 56,67 

3. Kurang merespon 3 10 

4. Tidak merespon 9 30 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 
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Berdasarkan data hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa paling banyakr responden yaitu 17 orang (56,67%) menilai 

merespon masyarakat yang menggunakan jasa penggunaan keluhan dan 

penggunaan jasa perbaikan pelayanan, dan hanya 10% responden yang 

menilai kurang merespon dan 30% responden menilai tidak merespon, 

dan hal itu biasa terjadi karena masyarakat tidak merasa puas kalau 

bukan pimpinan (Pak Camat) yang langsung melayani keluhan yang 

disampaikannya, karena terkadang Pak Camat sedang ada rapat 

kedinasan di luar kantor, jadi Sekretaris Camat, atau Kepala Seksi yang 

melayani keluhan mereka, sehingga mereka tidak merasa puas. 

Hasil penelitian dilihat dari segi tindakan pegawai untuk 

memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Camat 

Panca Rijang, dapat dilihat dengan secara rinci pada tabel responden 

dibawah ini: 

Tabel 4.12 : Tanggapan Responden Tentang Respon Pegawai Dilihat 
Dari Segi Tindakan Pegawai Untuk Memberikan 
Kepuasan Pelayanan  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat merespon 1 3,33 

2. Merespon 15 50 

3. Kurang merespon 5 16,67 

4. Tidak merespon 9 30 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 
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Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat 

dijelaskan bahwa diantara 30 responden, paling banyak yaitu ada 15 

orang (50%) yang menilai merespon yang artinya bahwa tindakan 

pegawai untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat 

sudah direspon. Dan yang menjawab tidak merespon hanya ada 9 orang 

atau hanya 30%. Hal demikian memang terkadang terjadi ketika pegawai 

ingin melayani masyarakat dengan cepat pada hari itu, tetapi hal-hal yang 

menghambat pekerjaan, seperti peralatan atau komputer yang digunakan 

sedang macet atau sedang kurang bagus jaringan internetnya, misalnya 

pelayanan elektronik KTP, dan hal-hal lainnya misalnya pegawai sudah 

membuat pelayanan persuratan, seperti surat keterangan pindah, surat 

keterangan domisili, tetapi pejabat kecamatan yang akan menandatangani 

surat tersebut sedang ada rapat kedinasan di luar kantor, sehingga 

terpaksa masyarakat akan menunggu lama, bahkan ada yang disuruh 

pulang dulu dan besok harinya baru bisa diambil surat tersebtu. 

Selanjutnya penulis mengumpulkan data mengenai tanggapan 

responden tentang respon pegawai dilihat dari segi penempatan dan 

keterlibatan masyarakat oleh pegawai dalam sistem pelayanan yang 

berlaku di Kantor Camat Panca Rijang, dan adapun data yang ditemukan 

seperti yang diuraikan pada tabel responden berikut ini : 
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Tabel 4.13 : Tanggapan Responden Tentang Respon Pegawai Dilihat 
Dari Segi Penempatan Dan Keterlibatan Masyarakat 
Dalam Sistem Pelayanan Yang Berlaku  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat merespon - - 

2. Merespon 14 46,67 

3. Kurang merespon 7 23,33 

4. Tidak merespon 9 30 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa hanya 14 orang (46,67%) diantara 30 responden yang menjawab 

merespon, dan terdapat 7 orang (23,33%) menilai kurang merespon, dan 

ada 9 orang (30%) responden yang menilai bahwa dari segi penempatan 

dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pelayanan yang berlaku di 

Kantor Camat Panca Rijang adalah responden menilai bahwa pegawai 

tidak merespon. Hal demikian terjadi karena terkadang pegawai memang 

tidak memberikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa dalam sistem 

pelayanan yang berlaku di kantor camat tersebut, bukan hanya pegawai 

sebagai pemberi layanan yang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi yang 

menerima layanan pun juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi apabila mengurus sesuatu, sehingga dengan difahami dengan 

jelas apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya masing-masing, 

maka masyarakat pun sendiri akan melibatkan diri dalam proses sistem 

pelayanan, misalnya masyarakat terlibat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan, kebersihan ruangan pelayanan, dan lain sebagainya. 
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c. Akuntabilitas 

Untuk mengetahui akuntabilitas pegawai Kantor Camat Panca 

Rijang, penulis melakukan pengumpulan data melalui jawaban responden 

dari kalangan masyarakat, dan akuntabilitas pelayanan dilihat dari segi 

tanggungjawab akan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan diperolah data hasil penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.14 : Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas 
Pelayanan Dilihat Dari Segi Tanggungjawab Akan 
Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat sesuai 3 10 

2. Sesuai 23 76,67 

3. Kurang sesuai 4 13,33 

4. Tidak sesuai - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2015 

Berdasarkan olahan data kusioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa akuntabilitas pegawai apabila dilihat dari segi tanggungjawab 

akan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka 

kantor camat tersebut adalah sudah akuntabilitas yaitu ada 23 orang 

(76,67%) responden yang menjawab demikian. 

Data tersebut dibenarkan melalui hasil wawancara dengan Camat 

Panca Rijang pada tanggal 2 April 2015, beliau mengatakan bahwa : 
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(7) “masing-masing kepala seksi di kantor camat pancarijang 
memberikan laporan pada atasan langsungnya masing-masing 
sampai pada pimpinan (camat), dan camat akan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Daerah” 

 
Apabila dilihat hasil penelitian yang menilai kurang akuntabilitas, 

yaitu hanya 4 orang (33,33%) responden yang menjawab kurang 

akuntabilitas, dikarenaka hal itu terjadi karena memang terkadang ada 

hasil layanan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya dari 

isi surat izin keramaian yang melebihi batas harinya, tetapi hal itu sudah 

jarang terjadi di kantor camat tersebut. 

Hasil penelitian melalui indikator akuntabilitas dilihat dari segi 

acuan pelayanan yang dipergunakan pegawai dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat Panca Rijang, 

dengan olahan datanya pada tabel responden berikut ini : 

 
Tabel 4.15 : Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas Dilihat 

Dari Segi Acuan Pelayanan Yang Dipergunakan 
Pegawai  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat akuntabilitas - - 

2. Akuntabilitas 23 76,67 

3. Kurang akuntabilitas 7 23,33 

4. Tidak akuntabilitas - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 

responden yang menjawab akuntabilitas yaitu ada 23 orang (76,67%), 

dan memang sebagian besar jenis layanan di kantor tersebut sudah ada 
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standar operasional perosedurnya (SOP). Responden yaitu 7 orang 

(23,33%) yang menjawab kurang akuntabilitas, dan hal itu terjadi karena 

memang belum dari sekian banyak jenis layanan di kantor camat tersebut, 

belum semuanya mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 

ada yang sudah mempunyai SOP, tetapi tidak SOP tersebut tidak 

dipasang di ruangan pelayanan, sehingga masyarakat tidak mengetahui 

tentang apa yang harus disiapkan/dipenuhi, siapa yang akan ditemui 

ketika mau mengurus sesuatu layanan, sehingga hal demikian itu 

menjadikan responden penilaian responden menilai bahwa tidak 

akuntabilitas apabila dilihat dari segi acuan pelayanan yang dipergunakan 

pegawai dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor 

Camat Panca Rijang. 

Selanjutnya, hasil penelitian akuntabilitas dilihat dari segi 

tindakan yang dilakukan oleh pegawai apabila terdapat masyarakat 

pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di 

Kantor Camat Panca Rijang, dengan olahan data kuisionernya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 

iii 
 

Tabel 4.16 : Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas Dilihat 
dari Segi Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pegawai 
Apabila Terdapat Masyarakat Pengguna Jasa Yang 
Tidak Memenuhi Persyaratan  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat akuntabilitas - - 

2. Akuntabilitas 19 63,33 

3. Kurang akuntabilitas 11 36,67 

4. Tidak akuntabilitas - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa paling banyak responden yaitu ada 19 orang (63,33%) responden 

yang menilai akuntabilitas dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh 

pegawai apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di Kantor Camat Panca 

Rijang, disebabkan karena ketika ada masyarakat yang belum memenuhi 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu layanan, maka 

pegawai langsung memberikan pemahaman dengan baik dan jelas, agar 

masyarakat mau memenuhi dulu persyaratan tersebut. Dan responden 

yang menjawab kurang akuntabilitas yaitu ada 11 orang (36,67%) hal itu 

terjadi karena terkadang jika ada masyarakat yang belum memenuhi 

semua persyaratan yang telah ditentukan, maka pegawai tidak langsung 

memberikan informasi sejak awal, apalagi masih ada jenis layanan yang 

tidak di pasang SOP nya diruangan layanan, sehingga hal demikianlah 
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yang menjadikan responden menilai bahwa pegawai di kantor camat 

tersebut kurang akuntabilitas dari segi tindakan yang dilakukan oleh 

pegawai apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Tabel 4.17 : Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas Dilihat 
dari Segi Menjalankan Tugas Pelayanan Seberapa 
Jauh Kepentingan Masyarakat Memperoleh Prioritas  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat prioritas 6 20 

2. Prioritas 24 80 

3. Kurang prioritas - - 

4. Tidak prioritas - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa paling banyak responden yaitu ada 24 orang (80%) yang menilai 

akuntabilitas dilihat dari segi menjalankan tugas pelayanan seberapa jauh 

kepentingan masyarakat memperoleh prioritas dari pegawai di Kantor 

Camat Panca Rijang, dan memang sesuai kenyataannya bahwa di kantor 

camat tersebut pegawai lebih mengedepankan kepentingan masyarakat 

yang datang, misalnya apabila ada acara tertentu diluar kantor yang ingin 

dihadiri oleh pegawai, maka mereka melayani dulu masyarakat yang 

sudah datang, nanti ketika mereka sudah selesai melayani kebutuhan 

masyarakat, lalu mereka keluar kantor. 
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 Penulis juga mengumpulkan data mengenai akuntabilitas dilihat 

dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara moral kepada 

masyarakat di Kantor Camat Panca Rijang, dan diperoleh data seperti 

yang diuraikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.18 : Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas Dilihat 
dari Segi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas 
Secara Moral  
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat bermoral 5 16,67 

2. Bermoral 21 70 

3. Kurang bermoral 4 13,33 

4. Tidak bermoral - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, April 2015 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, diperoleh data 

bahwa apabila dilihat dari akuntabilitas dilihat dari segi 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara moral kepada masyarakat 

di Kantor Camat Panca Rijang, maka responden menilai bahwa pegawai 

kantor Camat Panca Rijang sudah akuntabilitas yaitu ada 21 orang (70%) 

responden yang menjawab demikian, hal itu bisa terlihat karena pegawai 

kantor camat tersebut tidak hanya merasa bertanggung jawab kepada 

pimpinannya, tetapi mereka juga bertanggung jawab secara moral kepada 

publik. Dan data tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Sub 

Seksi Kesra (Bapak Djoko Budijanto), beliau mengatakan bahwa : 
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(8) “Pegawai kami yang bekerja di kantor camat ini, khususnya 
dibagian kesejahteraan rakyat, memang sejak awal sudah 
diberitahukan bahwa hasil pekerjaan saudara bukan hanya 
dievaluasi dan  dipertanggungjawabkan oleh atasan anda, tetapi 
juga akan dinilai oleh orang banyak, khususnya orang yang datang 
di kantor kita, artinya ada pertanggungjawaban hasil pekerjaan 
kepada masyarakat secara moral” 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 

a. Faktor Personal atau Individu 

Untuk mengetahui hasil penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja, penulis mengumpulkan data melalui jawaban 

responden melalui angket, dan hasil olahan datanya dapat dilihat pada tabel 

4.19 berikut ini : 

Tabel 4.19 : Tanggapan Responden tentang Faktor yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi Dilihat dari Segi 
Faktor Personal/Individual 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 22 73,33 

2. Berpengaruhi 4 13,33 

3. Kurang berpengaruh 3 10 

4. Tidak berpengaruh 1 3,33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 

paling banyak responden menilai bahwa faktor personal atau faktor 

individu pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kantor 

Camat Panca Rijang adalah berpengaruh terhadap meningkatkan kinerja 

organisasi, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yaitu 73,33% 
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responden menjawab sangat berpengaruh, dan yang menilai berpengaruh 

dengan hasil persentase 13,33%. Hal demikian memang telah disadari oleh 

setiap pegawai pada saat penulis mengadakan penelitian, dimana pegawai 

sadar bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka pegawai kantor 

camat harus menanamkan dalam dirinya sifat ketaatan dan kedisiplinan 

disetiap individu pegawai di kantor tersebut.  

Dan dari hasil penelitian tentang faktor personal/individu 

pegawai, diperoleh data bahwa hanya sebagian kecil responden yaitu 

hanya 3 orang (10%) responden menilai kurang berpengaruh, dan 1 orang 

(3,33%) yang menilai tidak berpengaruh, hal itu disebabkan  mereka yang 

belum sadar tentang sifat ketaatan, dan kedisiplinan akan pentingnya untuk 

meningkatkan kinerja organisasi di kantor camat tersebut. 

Dengan demikian, maka penulis berkesimpulan bahwa faktor 

personal atau faktor individu pegawai berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja organisasi di kantor Camat Panca Rijang. 

 
b. Faktor Kemampuan Pegawai 

Hasil penelitian tentang faktor kemampuan pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di Kantor Camat Panca Rijang, dapat 

dilihat pada tabel responden berikut ini : 

 

 

 

 



 

iii 
 

Tabel 4.20 : Tanggapan Responden tentang Faktor Yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi Dilihat dari Faktor 
Kemampuan Pegawai 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 19 63,33 

2. Berpengaruhi 9 30 

3. Kurang berpengaruh 1 3,33 

4. Tidak berpengaruh 1 3,33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data tersebut diatas, menunjukkan data bahwa 

faktor kemampuan pegawai merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi, hal tersebut sesuai 

dengan penilaian responden yaitu ada 19 orang (63,33%) yang menjawab 

sangat berpengaruh, menyusul 9 orang (30%) responden yang menjawab 

berpengaruh. Hal itu dapat dibuktikan oleh penulis ketika penulis datang ke 

kantor tersebut, pegawai mampu bekerja melayani keperluan administrasi 

persuratan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang datang pada saat itu. 

Dan dengan kemampuan pegawai melayani masyarakat dengan baik, maka 

hal itu dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dan jika dilihat dari jawaban 

responden tentang faktor kemampuan pegawai, hanya sebagian kecil 

responden yang menjawab bahwa faktor kemampuan pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya yaitu masing-masing hanya 1 orang 

(3,33%) dikarenakan yaitu pegawai yang belum terampil di bidangnya 
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dalam peningkatan kinerja organisasi tempat pegawai tersebut bekerja. 

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa faktor kemampuan 

pegawai berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi kantor camat 

Panca Rijang.   

 
c. Faktor Kepercayaan Diri Pegawai 

Hasil penelitian tentang faktor yang berpengaruh dilihat dari segi 

faktor kepercayaan diri pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

dapat dilihat pada tabel responden berikut ini : 

Tabel 4.21 : Tanggapan Responden Tentang Faktor yang 
Mempengaruhi Kinerja dilihat dari Faktor Kepercayaan 
Diri Pegawai 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 3 10 

2. Berpengaruh 22 73,33 

3. Kurang berpengaruh 3 10 

4. Tidak berpengaruh 2 6,67 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Hasil olahan data kuisioner tersebut diatas dapat diketahui bahwa 

kepercayaan diri pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 

kantor camat Panca Rijang adalah berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja organisasi, hal itu sesuai dengan jawaban responden melalui angket 

kuisioner dengan hasil persentase 73,33% dinilai berpengaruh oleh 

responden, dan bahkan sangat berpengaruh dengan persentase jawaban 
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10%. Data yang diperoleh tersebut bahwa faktor kepercayaan diri pegawai 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi, memang dapat 

dibenarkan, hal itu terlihat pada saat penelitian yaitu pegawai di Kantor 

Camat Panca Rijang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-

masing itu dikarenakan adanya kepercayaan diri dalam bekerja, sehingga 

apa yang menjadi tugas pokoknya menjadi seorang pegawai negeri sipil 

sebagai abdi masyarakat dapat melayani kebutuhan masyarakat dikantor 

camat tersebut. 

Data hasil penelitian pada tabel 4.23 tersebut diatas, hanya 10% 

responden yang menilai kurang berpengaruh, dan 6,67% responden yang 

menilai tidak berpengaruh, dan hal itu terjadi karena memang masih ada 

responden menilai bahwa walaupun pegawai tidak percaya diri dalam 

bekerja asalkan pegawai tersebut rajin masuk kantor, hal itu kurang 

berpengaruh terhadap kinerja, jadi pegawai dapat berkinerja asalkan ia 

rajin dan tekun dalam bekerja. 

 
d. Faktor Motivasi Kerja Pegawai 

Disamping faktor kemampuan dan faktor kepercayaan diri pegawai, 

penulis juga mengumpulkan data faktor lain yaitu faktor motivasi kerja 

pegawai, dan adapun hasil penelitian tentang faktor tersebut dapat dilihat 

pada tabel responden berikut ini : 
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Tabel 4.22 : Tanggapan Responden Tentang Faktor Yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi dilihat dari Faktor 
Motivasi Kerja Pegawai 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 4 13,33 

2. Berpengaruhi 24 80 

3. Kurang berpengaruh 2 6,67 

4. Tidak berpengaruh - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa ternyata faktor motivasi kerja pegawai sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pegawai di Kantor Camat Panca Rijang, hal itu 

terbukti dari hasil penilaian responden yaitu 80% menilai berpengaruh, dan 

13,33% sangat berpengaruh, dan hanya sebagian kecil saja responden yang 

menilai kurang berpengaruh yaitu hanya 6,67% saja kurang berpengaruh, 

dan itu terjadi karena responden menganggap bahwa yang penting pegawai 

mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dan mampu 

melayani masyarakat dengan baik, walaupun kurang termotivasi untuk 

menaati disiplin kerja, misalnya disiplin menepati jam masuk dan jam 

pulang kantor. 

Hasil penelitian tentang faktor motivasi pegawai kantor Camat Panca 

Rijang tersebut yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

organisasi kantor camat tersebut, memang terlihat sangat jelas ketika 
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penulis mengadakan penelitian, dimana peneliti melihat bahwa memang 

motivasi pegawai di kantor camat tersebut tinggi untuk bekerja, karena 

hampir semua bidang pekerjaan, khususnya bidang yang melayani 

masyarakat secara langsung, pegawainya ada dikantor tersebut sedang 

melayani masyarakat dengan baik, sehingga dapat dibenarkan bahwa 

motivasi pegawai kantor camat tersebut masih tinggi untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

 
e. Faktor Komitmen Pegawai Melaksanakan Tugas dan Fungsinya 

Untuk mengetahui hasil penelitian tentang faktor komitmen 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kantor Camat Panca 

Rijang, berikut dapat dilihat pada tabel olahan data kuisioner berikut ini : 

Tabel 4.23 : Tanggapan Responden Tentang Faktor Yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi dilihat dari Faktor 
Komitmen Pegawai dalam Melaksanakan Tupoksinya 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 24 80 

2. Berpengaruhi 2 6,67 

3. Kurang berpengaruh 4 13,33 

4. Tidak berpengaruh - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa penilaian responden tentang komitmen pegawai dalam 

melaksanakan tupoksinya yaitu 80% sangat berpengaruh terhadap 
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peningkatan organisasi di Kantor Camat Panca Rijang, dan hanya 13,33% 

responden yang menilai kurang berpengaruh. Memang sangat dibutuhkan 

komitmen yang tinggi bagi setiap pegawai kantor camat panca rijang 

dalam bekerja, karena tanpa adanya komitmen, maka pekerjaan tidak akan 

terselesaikan dengan baik dan pada akhirnya sulit dicapai peningkatan 

kinerja organisasi di kantor camat tersebut. Disisi lain yaitu masih ada 

responden yang menilai kurang berpengaruh yaitu hanya 13,33% itupun 

dari responden yang menganggap bahwa walaupun kurang komitmennya 

tetapi yang penting patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di kantor 

camat tersebut. 

 
f. Faktor Kepemimpinan  

Faktor kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang juga turut 

mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi di Kantor Camat Panca 

Rijang, dan hal itu dibuktikan melalui hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.24 : Tanggapan Responden Tentang Faktor Yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi dilihat dari Faktor 
Kepemimpinan 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 14 46,67 

2. Berpengaruhi 14 46,67 

3. Kurang berpengaruh 2 6,67 

4. Tidak berpengaruh - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 
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Hasil olahan data kuisioner tersebut diatas menunjukkan bahwa 

kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja organisasi, dan hal itu terbukti di Kantor Camat Panca 

Rijang bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja organisasi di kantor tersebut dengan hasil persentase 46,67% 

sangat berpengaruh, dan 46,67% berpengaruh. Faktor kepemimpinan 

memang sangat berpengaruh karena memang dibutuhkan seorang 

pemimpin yang selalu memberikan dorongan, semangat, arahan, dan 

dukungan kepada semua pegawainya agar pegawai bekerja dengan baik. 

Disamping responden menilai bahwa faktor kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja, tetapi masih ada responden 

yang menilai kurang berpengaruh, tetapi persentasenya lebih kecil yaitu 

hanya 6,67%, hal demikian disebabkan karena responden menganggap 

bahwa walaupun kurang diberikan motivasi dan tidak selalu diarahkan 

pegawai, yang penting pegawai sudah dapat melakukan pekerjaannya 

dengan baik, maka faktor kepemimpinan di kantor camat tersebut kurang 

berpengaruh terhadap kinerja. 

 
g. Faktor Tim atau Rekan Kerja / Kekompakan Tim 

Untuk mengetahui hasil penelitian tentang penilaian responden 

terhadap faktor tim atau rekan kerja, berikut olahan data kuisionernya 

seperti pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.25 : Tanggapan Responden Tentang Faktor Yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi dilihat dari Faktor 
Tim atau Rekan Kerja / Kekompakan Tim 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 5 16,67 

2. Berpengaruhi 22 73,33 

3. Kurang berpengaruh 2 6,67 

4. Tidak berpengaruh 1 3,33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa adanya tim yang solid, adanya rekan kerja dan adanya kekompakan 

dalam bekerja di organisasi Kantor Camat Panca Rijang adalah 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi di kantor camat 

tersebut, hal itu terbukti dengan banyaknya responden yang menilai 

berpengaruh yaitu 73,33%, dan bahkan ada 16,67% responden yang 

menilai sangat berpengaruh. Sesuai dengan pengamatan penulis di lokasi 

penelitian dilihat bahwa dengan adanya kekompakan dalam bekerja, 

misalnya saling berkoordinasi atau saling bekerjasama dan hal itu sudah 

terlihat di kantor camat tersebut, maka hal itu merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai di kantor camat 

tersebut. Dan responen yang menilai kurang berpengaruh yaitu hanya 2 

orang (6,67%) dan 1 orang (3,33%) responden menilai tidak berpengaruh, 

dan itu disebabkan responden menilai bahwa walaupun tidak ada 
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kekompakan dalam bekerja, tidak akan berpengaruh juga terhadap 

peningkatan kinerja, yang penting pegawai tidak pernah berselisih paham 

(cekcok) antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. 

 
h. Faktor Sistem Kerja dan Fasilitas Kerja 

Hasil penelitian tentang pengaruh sistem kerja dan fasilitas kerja di 

Kantor Camat Panca Rijang, dapat dilihat dari jawaban responden seperti 

yang diuraikan pada tabel responden berikut ini : 

Tabel 4.26 : Tanggapan Responden Tentang Faktor Yang 
Mempengaruhi Kinerja Organisasi dilihat dari Faktor 
Sistem Kerja dan Fasilitas Kerja 
 
 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengaruh 3 10 

2. Berpengaruhi 26 86,67 

3. Kurang berpengaruh 1 3,33 

4. Tidak berpengaruh - - 

Jumlah 30 100 

Sumber : Olahan Data Kuisioner, September 2014 

Berdasarkan olahan data kuisioner tersebut diatas, dapat diketahui 

bahwa sistem kerja dan fasilitas kerja adalah merupakan salah faktor yang 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi kantor Camat Panca 

Rijang, hal demikian sesuai penilaian responden yaitu 86,67% menilai 

berpengaruh dan bahkan ada 10% responden menilai sangat berpengaruh. 

Memang di lokasi penelitian yaitu di Kantor Camat Panca Rijang sudah 

mempunyai fasilitas kerja, misalnya ditiap unit/bagian sudah memiliki 
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komputer lengkap dengan printernya, serta sudah tersedia kipas angin 

ditiap ruangan pelayanan, tersedia kursi di ruang tunggu, sehingga hal itu 

menyebabkan responden menilai bahwa fasilitas kerja akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja organisasi, karena apabila fasiliter kerja 

lengkap, maka pegawai juga dapat bekerja dengan baik, sehingga apabila 

semua dapat dan mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing, maka hal itu dapat meningkatkan kinerja organisasi di 

kantor camat tersebut. Dan responden yang menilai kurang berpengaruh 

hanya 1 orang (3,33%) oleh karena responden menganggap bahwa 

walaupun sistem kerja sudah bagus, tetapi apabila pegawainya belum 

mampu bekerja secara baik, maka hal itu kurang mempengaruhi kinerja 

organisasi kantor camat Panca Rijang. 

 

F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata 

bahwa unsur efektivitas menurut Jones (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yakni 

input, conversion, dan output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi 

semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan 

mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang 

dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki.  

Apabila dihubungkan dengan data hasil penelitian yang diperoleh 

dalam penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas pegawai dalam memberikan 

pelayanan di Kantor Camat Panca Rijang dengan rata-rata 76,67% termasuk 
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kriteria efektif, maka hal itu berarti bahwa pegawai organisasi kantor camat 

tersebut sudah dapat memanfaatkan sumber daya pegawainya, karena 

pegawainya sudah mampu memberikan pelayanan dengan baik. 

1. Kinerja organisasi kantor camat Panca Rijang 

Berdasarkan temuan melalui hasil penelitian, yaitu bahwa kinerja 

organisasi kantor camat Panca Rijang dilihat dari segi responsivitas pegawai 

dengan perolehan rata-rata 51,33% termasuk kriteria kurang respon, ini 

menunjukkan bahwa pegawai di kantor camat Panca Rijang kurang merespon 

masyarakat yang datang. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Sukowati 

(2010) dengan judul “Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen” mengemukakan bahwa kinerja organisasi di Kantor 

Kecamatan Kedawung pada dasarnya belum sesuai dengan harapan 

masyrakat. 

Menurut Armstrong dan Barron (Wibowo, 2011:7) mengemukakan 

bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan 

kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja 

adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 

Dari pendapat Armstrong tersebut, maka kinerja organisasi kantor camat 

Panca Rijang sangat penting untuk ditingkatkan, terutama dari segi 

responsivitas pegawai dalam melayani masyarakat, karena kinerja yang baik 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi. 
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Berdasarkan temuan melalui hasil penelitian di kantor camat Panca 

Rijang bahwa pegawai kurang merespon (rata-rata 51,33% kriteria kurang 

merespon), dan hal demikian terjadi pula di Kantor Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen (hasil penelitian Sukowati), maka kinerja pegawai kantor 

camat Panca Rijang ke depan diperlukan ada perbaikan dan peningkatan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Wibowo (2011:229) mengemukakan bahwa 

pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi 

Berdasarkan temuan melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi kantor camat Panca Rijang, 

paling dominan yaitu dari segi faktor sistem kerja atau fasilitas kerja dengan 

hasil penelitian yaitu 86,67% termasuk kriteria berpengaruh. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sistem kerja yang baik, 

didukung oleh fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana kerja yang lengkap 

dan memadai, maka hal itu dapat meningkatkan kinerja pegawai dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi di kantor camat Panca 

Rijang.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV di atas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Kinerja organisasi Kantor Camat Panca Rijang diukur melalui indikator 

efektivitas pegawai dalam memberikan pelayanan dengan hasil penelitian 

yaitu rata-rata 76,67% yang berarti berada dalam kriteria efektif. Kinerja 

diukur melalui indikator responsivitas yaitu hasil penelitian rata-rata 51,33% 

yang berarti berada dalam kriteria kurang responsivitas. Kinerja diukur 

melalui indikator akuntabilitas dengan hasil penelitian rata-rata 73,33% yang 

berarti berada pada kriteria akuntabilitas. 

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dilihat dari segi faktor 

personal/individu pegawai yaitu 73,33% sangat berpengaruh. Dari segi faktor 

kemampuan pegawai yaitu 63,33% sangat berpengaruh. Dari segi faktor 

kepercayaan diri pegawai hasil penelitian 73,33% berpengaruh. Dilihat dari 

segi motivasi kerja pegawai hasil penelitian 80% berpengaruh. Dilihat dari 

segi faktor komitmen dengan hasil penelitian 80% sangat berpengaruh. 

Dilihat dari segi faktor kepemimpinan hasil penelitian yaitu 46,67% sangat 

berpengaruh, dan 46,67% berpengaruh. Dilihat dari segi faktor tim atau rekan 

kerja atau kekompakan tim dengan hasil penelitian 73,337% berpengaruh. 

Dilihat dari segi faktor sistem kerja atau fasilitas kerja dengan hasil penelitian 

yaitu 86,67% berpengaruh.  
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B. Saran 

Saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini , adalah sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan kepada pegawai di Kantor Camat Pancarijang agar dapat lebih 

cepat merespon kepada setiap masyarakat yang datang di kantor camat 

tersebut, terutama cepat merespon setiap adanya keluhan dari masyarakat, 

cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat terlayani dengan cepat, dan merasa dapat merasa puas akan 

setiap jenis layanan yang didapatkan di kantor camat tersebut. 

2. Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Panca Rijang agar dapat 

berperan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan kantor camat tersebut, 

karena visi, misi dan tujuan organisasi tersebut tidak akan dapat tercapai 

kalau tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan Panca 

Rijang dengan pihak masyarakat. 
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