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ABSTRAK 
 

SURIATI ISMAIL 2015, Pengaruh Insentif, Tingkat Pendidikan dan 
Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pendidikan, 
Olahraga   dan Pemuda Kabupaten Gowa, dibimbing oleh M Ide Said, D.M 
dan  Abdul Mahsyar. 

Prestasi kerja personal dalam organisasi dapat ditingkatkan  dengan 
melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri maupun 
usaha dan personal selaku pribadi. Penelitian ini bertujuan (1) untuk 
mengetahui gambaran prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. (2) untuk menganalisis pengaruh 
positif dan signifikan insentif, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja  
terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Gowa. (3) Untuk menganalisis faktor  yang berpengaruh 
paling dominan terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, 
Olahraga   dan Pemuda Kabupaten Gowa.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis 
inferensial yaitu analisis regresi berganda.  Populasi dalam penelitian ini 
adalah pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  Kabupaten Gowa 
dengan segala karakteristik yang dimilikinya berjumlah 160 orang.   

Hasil penelitian ini  (1) Secara umum gambaran prestasi kerja pegawai  
pada kategori berprestasi mengindikasikan kemampuan pegawai dalam 
menyelesaikan tugas kantor  dengan baik,  cepat dan tepat serta bermutu, 
Insentif    berupa gaji dan tambahan penghasilan  sangat sesuai,  tingkat 
pendidikan pegawai berupa latar belakang pendidikan sudah menunjang 
prestasi kerjanya begitu pula dengan  pengalaman kerja.  (2) Terdapat  
pengaruh  dari Insentif,  tingkat pendidikan   dan  pengalaman kerja terhadap 
prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  
Kabupaten Gowa. (3) Faktor  yang  paling dominan berpengaruh terhadap 
prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  
Kabupaten Gowa adalah insentif karena perbaikan insentif akan 
meningkatkan prestasi kerja pegawai. 
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ABSTRACT 

 
SURIATI ISMAIL 2015, Effect of Incentives, Level of Education and Work 

Experience on Employee Job Performance in Office of Education, Sports and 

Youth Gowa, guided by M. Ide Said, DM and Abdul Mahsyar. 

Personal work performance within the organization can be improved 

through a variety of efforts made by the organization itself as well as the 

personal effort and personal. This study aims (1) to describe the work 

performance of employees at the Department of Education, Sports and Youth  

Gowa. (2) to analyze the positive and significant effect of incentives, education 

level and work experience on work performance of the Department of 

Education, Youth and Sports Gowa. (3) To analyze the most dominant factor 

affecting the performance of the Department of Education, Sports and Youth  

Gowa.  

This study uses descriptive analysis and inferential analysis is multiple 

regression analysis. The population in this study is a population in this study 

were employees of the Department of Education, Sports and Youth Gowa with 

all its characteristics amounted to 160 people.   

The results of this study (1) In general description of the work 

performance of employees in the achievement category indicates the ability of 

employees in completing work tasks properly, quickly and accurately as well 

as quality, incentives in the form of salary and additional income is very 

appropriate, educational level employees such as educational background has 

been supporting the achievement work as well as work experience. (2) There 

is the influence of incentives, education level and work experience on the 

performance of employees at the Department of Education, Sports and Youth  

Gowa. (3) The most dominant factor affect the performance of Education, 

Sports and Youth Gowa improvement incentive is an incentive that will 

improve the work performance of employees.  

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt,  sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Administrasi Publik 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam 

menyelesaikan tesis ini, namun berkat bimbingan, petunjuk, bantuan, saran, 

serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan tesis ini dapat terwujud. 

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga 

penulis sampaikan kepada Prof.Dr.H.M. Ide Said, D.M, M.Pd. pembimbing I 

dan Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. pembimbing II. 

  Pada kesempatan ini penulis menyampaikan pula terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan 

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. Ketua Program Studi Administrasi Publik.  Para 

Dosen serta Karyawan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten 

Gowa beserta jajaran terkait terutama  Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda  beserta staf yang telah banyak memberikan bantuan data dan 

informasi. 

Terima kasih yang tulus kepada kedua orang tuaku  dan suami serta 

anak-anak dengan penuh keikhlasan memberi dorongan dan motivasi kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. Akhirnya kepada rekan-rekan 



viii 
 

mahasiswa  yang telah banyak memberikan bantuan, baik pada saat 

perkuliahan maupun pada tahap penyusunan tesis. 

 Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan 

satu per satu yang telah membantu penyelesaian tesis ini, penulis 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.  

 

    Makassar, 10 Maret 2015 

 

 

    Suriati Ismail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 DAFTAR ISI 

          

                                        Halaman 

HALAMAN JUDUL.................................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... ii 

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI ..................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ....................................... iv 

ABSTRAK ............................................................................................... v 

ABSTRACT ............................................................................................ vi 

KATA PENGANTAR ............................................................................... vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................ ix 

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR................................................................................. xii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xiii 

BAB I. PENDAHULUAN  ........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ................................................................  11              

C. Tujuan Penelitian ....................................................................  11 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................  12 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  ...............................................................  13 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia .......................................  13 

B. Prestasi Kerja .........................................................................  16 

C. Insentif ....................................................................................  20 

D. Tingkat Pendidikan .................................................................  29 

E. Pengalaman Kerja ..................................................................  32 

F. Kerangka Pikir ........................................................................  36 

G. Definisi Operasional Variabel .................................................  39 

H. Hipotesis Penelitian ................................................................  41 

BAB III. METODE PENELITIAN  ............................................................  43 

A. Jenis dan Waktu Penelitian ....................................................  43 

B. Jenis Penelitian  .....................................................................  43 



x 
 

C. Jenis dan Sumber Data  .........................................................  44 

D. Populasi dan Sampel..............................................................  45  

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................  45 

F. Metode Analisis Data .............................................................  46 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............................  49 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ......................................  49 

B. Karakteristik Responden........................................................  55 

C. Deskripsi Variabel Penelitian .................................................  58 

1. Prestasi Kerja .................................................................. 59 

2. Insentif ............................................................................. 60 

3. Tingkat Pendidikan .......................................................... 62 

4. Pengalaman Kerja ........................................................... 64 

D. Pengujian Hipotesis ..............................................................  66 

E. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................  68 

1. Prestasi Kerja .................................................................. 69 

2. Insentif ............................................................................ 71 

3. Tingkat Pendidikan .......................................................... 74 

4. Pengalaman Kerja ........................................................... 77 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN ...........................................................  80 

A. Simpulan.................................................................................  80 

B. Saran ......................................................................................  80 

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................    82 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN 

1.  INSTRUMEN PENELITIAN  

2.  IZIN PENELITIAN  

3.  OLAHAN DATA 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

1. Distribusi frekuensi usia responden .................................................  56 

2. Distribusi frekuensi pendidikan  responden ......................................  57 

3. Distribusi frekuensi masa kerja responden ......................................  58 

4. Distribusi frekuensi responden untuk variabel  prestasi kerja           

pegawai  ...........................................................................................  59 

5. Distribusi jawaban responden variabel Insentif ................................  61 

6. Distribusi jawaban responden  menurut tingkat pendidikan .............  63 

7. Distribusi jawaban responden  menurut pengalaman kerja ..............  64  

8. Koefisien regresi dan uji t koefisien regresi ......................................  67 

9. Matriks ringkasan deskripsi variabel penelitian dan analisis regresi 

berganda ...........................................................................................  68 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

1. Skema Kerangka Pikir ......................................................................  39 

 



xiii 
 

 DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Kuisoner Penelitian ..........................................................................  84 

2. Rekapitulasi Data Hasil Kuisoner Prestasi Kerja Pegawai ...............  88 

3. Rekapitulasi Data Hasil Kuisoner Insentif ........................................  89 

4. Rekapitulasi Data Hasil Kuisoner Tingkat Pendidikan ......................      90 

5. Rekapitulasi Data Hasil Kuisoner Pengalaman Kerja.......................      91 

6. Perhitungan Analisis Regresi Berganda dengan SPSS ...................      92 

 

 



xiv 
 

 
 

 
 
 
 
 



xv 
 

  



xvi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



1 
 

 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Era globalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi semua 

bangsa di dunia termasuk Indonesia. Persoalannya adalah mampukah 

bangsa Indonesia menjadikan era global, ini menjadi sebuah peluang besar 

untuk memajukan bangsanya. Tentunya hal ini sangat tergantung kepada 

mutu sumber daya manusia Indonesia itu sendiri.   Menurut survei Political 

and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia 

berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di 

bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia 

(2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki 

urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Menurut survai dari 

lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan 

sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. 

Memaknai realitas di atas dari perspektif pendidikan, ternyata 

kontribusi SDM sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Manusia 

adalah pelaku inovasi, perancang teknologi, pengolah SDA, dan perancang 

sistem ekonomi.  SDM merupakan titik sentral bagi kemajuan suatu bangsa. 

Menyadari tentang pentingnya SDM, pendidikan diyakini oleh banyak negara 

di dunia sebagai faktor yang menentukan mutu SDM. Hal ini dibuktikan pula 

secara empiris, bahwa negara-negara maju di dunia saat ini, merintis 

kemajuannya dengan terlebih dahulu membangun sistem pendidikannya. 
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Sebaliknya apa yang terjadi dengan negara kita ‘Indonesia’, sejak Indonesia 

merdeka pembangunan sistem pendidikan dijadikan sebagai salah satu 

penopang dari pembangunan bidang lain dalam sistem pembangunan 

negara kita. Di zaman orde lama, pembangunan politik dan nasionalisme 

menjadi orientasi utama, pembangunan pendidikan dijadikan sarana untuk 

mencapai tujuan pembangunan politik dan nasionalisme. Di zaman orde 

baru, pembangunan di bidang ekonomi dijadikan panglima, sedangkan 

pendidikan menjadi penopang untuk keberhasilan pembangunan ekonomi 

dan stabilitas politik. Pembangunan pendidikan ditujukan untuk 

menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan terutama untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja di bidang industri. Kita memang boleh bangga 

dengan pertumbuhan ekonomi kita di zaman orde baru, sehingga Indonesia 

disebut-sebut sebagai macan baru yang akan lahir di Asia.  

 Dalam perspektif pendidikan, perjalanan reformasi menjadi suatu 

perenungan untuk mengkaji kembali sistem pendidikan nasional yang telah 

gagal membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dan tahan uji 

terhadap berbagai dampak global yang tidak menguntungkan. Hasil 

perenungan tersebut telah membawa kepada kesadaran untuk menjadikan 

momentum reformasi sebagai tekad untuk memperbaiki sistem pendidikan 

semangat reformasi yang bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki 

pendidikan di Indonesia. Keempat momentum tersebut adalah :                  

(1) momentum amandemen UUD 45, khususnya pasal 56 yang mewajibkan 

pemerintah menyediakan anggaran pendidikan serendah-rendahnya           
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20 persen  dari APBN di luar gaji guru dan tenaga kependidikan.                  

(2) Momentum paket Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu : 1. UU Nomor 

22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, 

kemudian terakhir menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008  dan UU Nomor 25 

Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, kemudian 

dengan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (3) Undang-

Undang tersebut berimplikasi pada perubahan penyelenggaraan pendidikan, 

yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam 

pengelolaan pendidikan. 

Hasrat untuk memperbaiki akses pendidikan yang berkualitas tidak 

cukup dengan bermodalkan momentum regulasi saja. Bertambah luasnya 

kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan, yang secara 

fungsional menjadi tugas Dinas Pendidikan tidak akan berjalan efektif tanpa 

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda  yang berkualitas. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dari 

reformasi pendidikan adalah memperbaiki kinerja SDM pengelola 

pendidikan. SDM memegang peranan penting di berbagai level 

penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat sekolah, sampai kepada 

level birokrasi di atasnya (Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda).   

Keterbatasan kualitas SDM Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda          

di daerah dikhawatirkan oleh banyak pihak, akan menjadi kendala 

peningkatan kualitas pendidikan. Walaupun hal ini mungkin tidak terlalu jadi 

masalah bagi daerah-daerah tertentu, tetapi gejala umum menunjukkan SDM 
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daerah belum siap dengan otonomi daerah. Otonomi daerah dan 

desentralisasi pendidikan tidak sekadar mengalihkan sebagian kewenangan 

Pemerintah kepada pemerintah daerah, tanpa disertai penyerahan 

kemampuan, pewarisan pengalaman, dan dukungan asistensi dan fasilitasi 

yang memadai justru akan menambah beban masalah pendidikan di daerah. 

Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang lahir karena 

kuatnya dorongan politik semata menyebabkan banyak daerah belum siap 

melaksanakannya. Kesiapan SDM di daerah belum dipersiapkan secara 

matang, akibatnya kinerja SDM pendidikan di daerah belum mampu 

melaksanakan peran-peran baru yang selaras dengan tuntutan otonomi 

daerah dan desentralisasi pendidikan. Hal yang sama juga terjadi di tingkat 

sekolah, di mana otonomi pendidikan yang sesungguhnya harus terjadi. 

Prestasi kerja PNS Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa merupakan konstruk multidimensional yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Prestasi kerja individu dipengaruhi oleh faktor individu 

secara psikologis maupun fisikologis. Kinerja juga dipengaruhi secara 

sosiologis yaitu lingkungan baik internal organisasi, maupun eksternal 

dimana organisasi berada. Apa yang dipersepsi oleh individu terhadap 

lingkungannya akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Persepsi dibangun 

oleh pengetahuan dan pengalaman individu dalam menapsirkan kejadian-

kejadian pada lingkungan yang menstimulus dirinya. Hal ini dikarenakan 

perilaku seseorang lebih banyak didasarkan pada persepsi mereka 
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mengenai apa realitas itu, dan bukannya mengenai realitas itu sendiri 

(Robbins 1996 : 410). 

Pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa  

sebagai seorang profesional  sudah sepantasnya melakukan pengelolaan 

pendidikan  atas dasar motivasi yang tinggi terhadap tugasnya. Dengan 

demikian, diharapkan agar tugas-tugas pengelolaan pendidikan  yang 

dilakukannya terencana dan terorganisasi dengan baik dan dapat  

dilaksanakan dengan hasil yang relatif memuaskan. Oleh karena itu  

pegawai juga dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan 

yang sesuai dengan tugas dan jabatannya.   Sebagaimana yang dikatakan 

Nugroho (dalam Usmara, 2002:94) bahwa orang yang melakukan pekerjaan 

profesi itu harus ahli dan memiliki daya pikir, ilmu, dan keterampilan yang 

tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan para pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa  memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kecakapan yang tinggi, sehingga prestasi kerjanya juga 

tinggi dan pada akhirnya akan mendukung terlaksananya pengelolaan 

pendidikan  daerah sebagaimana yang diharapkan. Salah satu cara untuk 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan pada pegawai 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa  adalah dengan 

mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda  Kabupaten Gowa, yang ada hubungannya dengan 

pelaksanaan pengelolaan pendidikan  daerah. 
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Pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa 

sebagai jabatan profesional selama ini kecenderungannya perekrutannya 

tidak bisa mengabaikan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya latar 

belakang pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, kemampuan 

manajerial dan integritas. Menurut penilaian penulis yang didasarkan pada 

pengamatan dan pengalaman selama mengemban tugas dan tanggung 

jawab pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa       

di bidang pengelolaan pendidikan  daerah, maka secara umum dapat penulis 

katakan bahwa seharusnya atau diharapkan dengan latar belakang 

pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja yang telah dimilikinya, para 

pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa  

memiliki prestasi kerja yang baik dan menggembirakan.  

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa apa yang 

diharapkan tidak demikian adanya.  Pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda Kabupaten Gowa    yang ada saat ini, belum memiliki prestasi 

kerja  yang dapat dinilai sebagai suatu prestasi, karena dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengelolaan pendidikan  

hanya sekadar memeriksa kelengkapan administrasi.  Prestasi kerja terkait 

pula dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan 

sesuai dengan tugas masaing-masing. 

Prestasi kerja berhubungan dengan beberapa faktor, seperti 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, insentif, usaha, motivasi,  

kemampuan manajerial dan lain-lain. Namun, dalam penelitian ini, faktor latar 
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belakang pendidikan, pelatihan,  serta pengalaman kerja menjadi fokus 

perhatian. 

Faktor latar belakang pendidikan dan pelatihan berhubungan dengan 

prestasi kerja pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten 

Gowa, karena dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti akan 

memungkinkan pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda untuk 

memperoleh kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dengan 

demikian ia akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

prestasi kerja yang tinggi. Sedangkan faktor pengalaman kerja berhubungan 

dengan prestasi kerja, karena dengan pengalaman dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan, maka pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pekerjaan 

tersebut. Dengan pemahaman terhadap karakteristik pekerjaan, maka ia 

akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 

Pendidikan dan pengalaman kerja pegawai di lingkungan Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa ini penting sebagai 

target atau sasaran dan sebagai informasi yang dapat dipergunakan para 

pegawai dalam mengarahkan usaha-usaha mereka sebagai pelayan 

masyarakat.  Hal ini juga penting dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja 

pegawai yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa khususnya.   Berkenaan   dengan hal tersebut maka    

penulis berasumsi   bahwa   peranan   motivasi    dan   iklim organisasi 
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sangat signifikan dengan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda  Kabupaten Gowa.  

Suatu kompetensi  akan dibangun di atas berbagai komponen yang 

meliputi latar belakang Pendidikan  yang memadai serta polesan pendidikan 

dan pelatihan yang menunjang pengetahuan bidang tugas dalam konteks 

kekinian serta memiliki pengalaman. Keberhasilan suatu organisasi 

bergantung pada aset pokok yang disebut sumber daya manusia. Dengan 

demikian, peranan sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan 

suatu organisasi.  Hal ini dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan suatu negara 

sebagai indikator keberhasilannya, antara lain Jepang dan Korea  Selatan 

yang sumber daya alamnya miskin, namun usaha peningkatan sumber daya 

manusianya begitu maju, sehingga kemajuan kedua bangsa tersebut begitu 

signifikan. Sebaliknya, negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, 

misalnya negara-negara Timur Tengah, tetapi karena sumber daya 

manusianya kurang berkualitas, maka kemajuannya tidak terlalu signifikan. 

Hal ini sesuai dengan Mangkuprawira (2002:27) yang menyatakan 

bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan 

sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan 

intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan dari faktor pengalaman 

kerja, menurut Purwanto (1986:103) bahwa semakin sering seseorang 

mengulangi sesuatu, maka semakin bertambahlah kecakapan dan 

pengetahuannya terhadap hal tersebut, dan dia akan lebih menguasainya. 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat faktor-faktor apa 

yang berhubungan dengan prestasi kerja pegawai  Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa selama ini dalam rangka 

pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Gowa.  

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan pemberian insentif suatu 

organisasi adalah bagaimana cara merangsang sekelompok orang, yang 

masing-masing memiliki kebutuhan yang khas, dan berkepribadian yang 

unik, untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran-sasaran organisasi. 

Orang-orang yang termotivasi untuk berprestasi, mempunyai tiga ciri umum 

sebagai berikut: ciri yang pertama, adalah sebuah preferensi untuk 

mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan yang moderat, ciri yang 

kedua, adalah orang-orang yang berprestasi tinggi juga menyukai situasi-

situasi di mana prestasi kerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka 

sendiri, dan yang ketiga adalah mereka yang berprestasi tinggi 

menginginkan lebih banyak umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan 

mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Sistem 

pemberian imbalan pegawai Kelurahan khususnya insentif  bagi pegawai 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda tidak terselenggara dengan baik.  

Seiring dengan kemajuan zaman pegawai kelurahan  senantiasa ditantang 

oleh tuntutan-tuntutan ekonomi yang makin kompleks yang yang harus 

ditanggulangi dengan pemberian insentif.   Kondisi riil beberapa orang 

pegawai  mempunyai aktivitas lain sebagai usaha meningkatkan 
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pendapatannya  sehingga totalitas terhadap tugas-tugas sebagai seorang 

pegawai tidak sempurna. 

Dalam mencapai prestasi kerja yang tinggi keberadaan PNS yang 

berpengalaman merupakan  variabel yang sangat penting karena berhasil 

tidaknya suatu usaha, sebagian besar ditentukan oleh perilaku-perilaku 

manusia yang melaksanakan atau memegang pekerjaan.   Mengingat begitu 

besarnya peran dan kedudukan sumber daya manusia sebagai pegawai 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lokasi penelitian, maka 

diperlukan pengalaman kerja  yang tinggi sehingga dapat dijaga mekanisme 

kerja yang baik. 

Pengalaman kerja berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. 

Pengalaman kerja tidak hanya ditinjau dari keterampilan, keahlian, dan 

kemampuan yang dimiliki saja, akan tetapi pengalaman kerja dapat dilihat 

dari pengalaman seseorang yang telah bekerja atau lamanya bekerja pada 

suatu instansi. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki akan semakin 

terampil  dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk mengukur tingkat 

pengalaman yang ada dapat melihat dengan tingkat pengetahuan yang 

dimiliki dan tingkat keterampilan yang telah dikuasai seorang pegawai.  

Dengan pengalaman yang banyak maka penguasaan keterampilan semakin 

meningkat.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat faktor-faktor apa 

yang berhubungan dengan prestasi kerja pegawai  Dinas Pendidikan, 
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Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa selama ini dalam rangka 

pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Gowa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana gambaran  prestasi kerja pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa? 

2. Apakah insentif, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh   

terhadap prestasi kerja Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa? 

3. Faktor mana yang berpengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan 

diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai   berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran prestasi kerja pegawai pada Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan insentif, tingkat 

pendidikan dan pengalaman kerja  terhadap prestasi kerja Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.  
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3.  Untuk menganalisis faktor  yang berpengaruh paling dominan terhadap 

prestasi kerja Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten 

Gowa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Masukan bagi pimpinan dalam memberikan pertimbangan terhadap upaya 

pembinaan pengelolaan pendidikan  daerah dalam rangka peningkatan 

prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa. 

2. Dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut dalam penelitian bidang 

yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah elemen penting yang harus dimiliki oleh 

setiap organisasi, karena manusia memiliki akal, perasaan, keinginan 

kemampuan, keterampilan, dorongan daya dan karsa serta karya  unsur 

penggerak dalam pencapaian sasaran dan strategis. Gomes (1999:4) 

mengemukakan  sumber daya manusia adalah salah satu sumber yang 

terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan 

aktivitas tertentu. 

Sumber daya manusia menurut Simamora (1997:3) adalah 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 

pegelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sumber daya 

manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, 

penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan karir, evaluasi 

prestasi kerja, insentif pegawai  dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik 

manajemen yang secara langsung mempengaruhi sumber daya manusia, 

orang-orang yang bekerja bagi organisasi. 

Lingkungan kegiatan dalam sebuah organisasi sangat dinamis yang 

didorong oleh kekuatan eksternal dan internal yang cenderung mendorong 

terjadinya perubahan-perubahan pada aturan main yang telah ada.  Sebagai 

konsekuensinya suatu organisasi harus mengubah atau mengadopsi strategi 
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baru agar tetap bersaing dan dibutuhkan customernya.  Pengubahan strategi 

tentu saja akan menentukan arah tiap fungsi dari organisasi termasuk juga 

fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM).        

 Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya 

manusia serta pencapaian tujuan organisasi. Adalah tugas MSDM untuk 

mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas 

akan pekerjaannya. 

Manajemen SDM dalam wadah Negara sebagai suatu organisasi 

menyangkut unsur sumber daya manusia dalam hal ini pegawai negeri sipil 

(PNS) pada tiap-tiap departemen, instansi pemerintah lainnya serta 

pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini tujuan negara.  Pengertian PNS 

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian adalah : Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Dengan demikian dapat dikelompokkan tugas MSDM atas tiga fungsi 

yakni fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian, kemudian fungsi operasional meliputi 

pengadaan,  pengembangan,  insentif,  pengintegrasian,  pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan kerja, serta fungsi kedudukan MSDM dalam 
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pencapaian tujuan organisasi secara terpadu. 

 Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa MSDM adalah 

suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan 

pendidikan  atas pengadaan, pengembangan, insentif, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi secara terpadu (Umar ; 1998). 

 Sedangkan menurut Usmara (2002 : 34) bahwa MSDM adalah 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok  pekerja. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem 

perencanaan, penyusunan dan pengembangan pegawai, pengelolaan karier, 

evaluasi prestasi kerja, insentif pegawai dan hubungan ketenagakerjaa yang 

mulus. 

 Di sisi lain, Dessier (1997:76) menyatakan bahwa MSDM adalah 

kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek 

'orang' atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen, 

meliputi perekruitan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian. 

 Cushway dan Lodge (1995:87) mendefinisikan MSDM sebagai 

rangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang 

tujuan organisasi dengan cara mengintegrasikan kebutuhan organisasi dan 

individu. 

 Manajemen SDM yang efektif berhubungan dengan bentuk dan 

karakter fungsi personalia sebuah organisasi. Di mana aktivitas utamanya 



16 
 

 16

adalah mendapatkan sumber daya, mengelola sumber daya, dan 

memutuskan sumber daya. MSDM dapat meningkatkan efektivitas 

manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan pendekatan empat 

langkah yakni diagnosis permasalahan, evaluasi praktik yang berjalan, 

desain sistem manajemen sumber daya manusia dan implementasi sistem 

 
B. Prestasi Kerja 
 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda “prestatie”, yang berarti 

hasil usaha. Prestasi bukan hanya digunakan di bidang olah raga dan seni 

saja, melainkan dalam kegiatan di bidang lain, seperti bidang pendidikan. 

Ada beberapa ahli yang memberikan bahasan tentang prestasi. Menurut 

Muhyadi (1989 :248), prestasi adalah hasil yang menyenangkan hati yang 

telah diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Jadi pada dasarnya prestasi itu 

merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu pekerjaan yang telah 

diperbuat. 

Prawirusentono (1999:25) prestasi sama dengan kesanggupan, 

usaha, dan kesempatan. Jadi prestasi adalah fungsi dari kesanggupan, 

usaha, dan kesempatan. Dengan kata lain, ada kesempatan dan usaha, 

namun tanpa kesanggupan, maka prestasi tidak dapat dicapai. Ada 

kesanggupan dan kesempatan, namun apabila tidak ada usaha, prestasi 

juga tidak dapat dicapai, sehingga untuk mencapai suatu prestasi semua 

unsur tersebut harus ada. 

Prestasi bila dikaitkan dengan  pengelolaan pendidikan  daerah 

menurut Wahjosumidjo (1985:196) adalah segala pekerjaan yang berhasil 
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karena adanya kemampuan usaha dan kesempatan sehingga prestasi itu 

menunjukkan kecakapan manusia suatu bangsa. Sedangkan dalam kamus 

Bahasa Indonesia, prestasi diartikan sebagai hasil yang telah dicapai, tinggi 

rendahnya suatu nilai sebagai hasil yang dicapai seseorang. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah hasil kegiatan nyata berupa 

kemampuan/kesanggupan, kecakapan/usaha, dan kesempatan atau nilai 

yang telah diperoleh/dicapai dari suatu pekerjaan yang telah diperbuat. 

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dapat disumbangkan oleh 

pegawai  atau pegawai kepada organisasi. Organisasi apapun bentuknya 

akan selalu berusaha agar prestasi kerja pegawai  atau pegawainya selalu 

berada dalam keadaan yang tinggi. 

Prestasi kerja pegawai  yang tinggi akan mendukung pencapaian 

tujuan organisasi dengan seefektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, 

setiap organisasi selalu mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja 

pegawainya.  Penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia.   

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa prestasi kerja 

adalah sangat penting dalam kehidupan suatu organisasi dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia. Dan pada dasarnya setiap orang 

yang melakukan pekerjaan, senantiasa berusaha untuk melakukannya 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 
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Rao (1996:105) prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Selanjutnya dikatakan,  bahwa pada dasarnya prestasi kerja 

seorang pegawai negeri sipil antara lain dipengaruhi oleh kecakapan. 

Keterampilan, pengetahuan dan kesanggupan pegawai negeri sipil yang 

bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. 

Dari uraian yang dikemukakan oleh Rao tersebut, dapat dikatakan 

bahwa prestasi kerja seorang pegawai dipengaruhi oleh faktor internal 

pegawai itu sendiri berupa kecakapan, pengalaman dan kemampuan 

(ability). Kemampuan ini bisa berkembang tergantung pada pengetahuan  

(knowledge) dan keterampilan (skill) yang dimiliki serta kemampuan 

teknologi. Kemampuan juga memberikan indikasi tentang berbagai 

kemungkinan prestasi. Usaha (effort) merupakan fungsi dari kebutuhan, 

sasaran, harapan, dan imbalan. Kemampuan besar dalam diri manusia dapat 

direalisasikan, namun tergantung pada tingkat motivasi individu atau 

kelompok untuk mencurahkan usaha fisik dan mentalnya. 

Namun demikian, prestasi kerja seorang pegawai tidak akan muncul 

apabila manajer atau pimpinan tidak memberi kesempatan  (opportunity). 

Dengan kata lain, faktor keterampilan dan kemampuan dalam diri seseorang 

berpengaruh terhadap prestasi kerjanya, sehingga seseorang yang akan 

berprestasi dalam kerjanya harus memiliki keterampilan dan kemampuan 

dalam bidang kerjanya (Greenberg, 1995:143). 
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Selain faktor internal, prestasi kerja pegawai juga dipengaruhi oleh 

faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang dapat berupa tingkat 

kemudahan dan kesulitan dari pekerjaannya. Jadi pada dasarnya, prestasi 

kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Prestasi kerja merupakan keinginan dan harapan dari setiap individu, 

sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan suatu kebutuhan 

(need hierarchy theory) dari Maslow, khususnya kebutuhan aktualisasi diri 

(self-actualization). Kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan 

untuk dapat berbuat lebih baik dalam arti bahwa setiap individu ingin 

mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas kerjanya melalui 

pengembangan pribadinya diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja. 

Selain dari uraian di atas, Mc Clleiland (dalam Hasibuan (1994:161) 

mengatakan ada empat kebutuhan pokok dalam diri individu yang 

mendorong tingkah lakunya. Keempat kebutuhan tersebut adalah: 

1) Need for achievement, yaitu kebutuhan untuk mencapai sukses atau 

disebut prestasi kerja yang tinggi dengan ciri-ciri: 

 - Melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif. 

 - Mencari umpan balik dari perbuatannya. 

 - Memilih risiko yang moderat dalam perbuatannya, sehingga masih ada  

       peluang untuk berprestasi yang lebih baik. 

 - Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya. 

2) Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk bersahabat atau melakukan 

hubungan dengan orang lain, dengan ciri-ciri: 
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 - Memperhatikan segi hubungan pribadi yang  ada dalam 

 pekerjaannya. 

 - Mencari persetujuan atau kesepakatan dari orang lain. 

 - Melakukan pekerjaan lebih efektif bila bekerja dengan orang lain. 

3) Need for competence, yaitu kebutuhan untuk melakukan pekerjaan yang 

bermutu, dengan ciri-ciri: 

 - Melakukan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. 

 - Memperhatikan segi kualitas dari pekerjaannya. 

- Mencurahkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. 

4) Need for power,  yaitu kebutuhan untuk mengendalikan keadaan atau 

untuk berkuasa yang lebih tinggi dengan ciri-ciri: 

 - Berusaha menolong orang lain walaupun pertolongan tersebut tidak 

 diminta. 

 - Aktif dalam menentukan arah kegiatan dari organisasi, 

 - Berusaha untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa prestasi 

kerja merupakan hal yang diinginkan atau diharapkan oleh semua orang. 

Oleh karena itu, maka orang akan selalu berusaha untuk mengembangkan 

kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat 

meningkatkan prestasi kerjanya. 

C. Insentif     

Manusia merupakan mahluk berkeinginan, maka dimotivasi oleh suatu 

keinginan untuk memuaskan berbagai tingkat kebutuhan yang tidak 
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terpenuhi akan mempengaruhi tingkah laku dan kebutuhan yang sudah 

terpuaskan tidak lagi berfungsi sebagai motivasi yang tentu saja akan 

memacu prestasi kerja. 

Dalam melaksanakan kegiatan manusia akan mengeluarkan tenaga, 

waktu, pengetahuan dan keterampilan maka seseorang mengharapkan 

berbagai jenis imbalan-imbalan yang diterimanya dapat digolongkan pada 

dua jenis utama,  yaitu imbalan yang bersifat financial dan non financial. 

Pemberian financial baik berbentuk gaji/upah, bonus, premi dan lain 

sebagainya yang layak diterima berdasarkan pekerjaan dan prestasi yang 

dicapainya (Gomes, 1999 : 6). 

Menurut Panggabean (dalam Sutrisno (2009 : 67), insentif    dapat 

dibedakan menjadi lima, yaitu : 

1. Insentif Langsung adalah insentif yang langsung dirasakan oleh 

penerimanya, yakni berupa gaji, tunjangan, insentif merupakan hak 

pegawai  dan kewajiban perusahaan untuk membayarnya. 

2. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai  

tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. 

3. Tunjangan adalah insentif yang diberikan perusahaan kepada para 

pegawainya, karena pegawainya tersebut dianggap telah ikut 

berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. 

4. Insentif  adalah insentif  yang diberikan kepada pegawai  tertentu, karena 

keberhasilan prestasinya di atas standar. 
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5. Insentif    tidak langsung adalah insentif    yang tidak dapat dirasakan 

secara langsung oleh pegawai, yakni benefit dan services (tunjangan 

pelayanan). Benefit dan services adalah insentif    tambahan (financial 

atau nonfinancial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan 

terhadap semua pegawai  dalam usaha meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, olah 

raga dan darma wisata (family gathering). 

Tujuan pemberian insentif kepada pegawai  antara lain : menjamin 

sumber nafkah pegawai  beserta keluarganya, meningkatkan prestasi kerja, 

meningkatkan harga diri para pegawai, mempererat hubungan kerja antar 

pegawai, mencegah pegawai  meninggalkan perusahaan, meningkatkan 

disiplin kerja, efisiensi tenaga pegawai  yang potensial, perusahaan dapat 

bersaing dengan tenaga kerja di pasar, mempermudah perusahaan 

mencapai tujuan, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan perusahaan dapat memberikan teknologi baru. 

Dalam hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup para 

pegawai, suatu organisasi harus secara efektif memberikan insentif    sesuai 

dengan beban kerja yang diterima pegawai. Insentif    merupakan salah satu 

faktor baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja pegawai. Karena itu semestinya pemberian insentif    

kepada pegawai perlu mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen 

instansi agar motivasi para pegawai dapat dipertahankan dan kinerja 

pegawai/dosen diharapkan akan terus meningkat.  
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Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai 

variabel yang berpengaruh terhadap insentif dan prestasi kerja pegawai.  

Salah satu fenomena yang muncul dewasa ini adalah adanya kebijakan 

pemberian insentif  yang cenderung masih belum sepenuhnya sesuai 

dengan harapan pegawai sedangkan insentif    itu sendiri adalah merupakan 

salah satu faktor untuk mendorong pegawai agar memiliki prestasi kerja yang 

tinggi. 

Simamora (1997:18) menyatakan insentif    itu terbagi menjadi dua, 

terdapat insentif langsung maupun insentif tidak langsung. Insentif    

langsung terdiri dari gaji, uang transport, tunjangan hari raya, uang lembur, 

dan tunjangan langsung lainnya. Sedangkan insentif    tidak langsung terdiri 

dari promosi jabatan, asuransi, tunjangan jabatan, dan mutasi. 

Insentif    merupakan salah satu faktor baik, secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi dan kinerja 

pegawai.   Karena itu semestinya pemberian insentif    kepada pegawai/ 

dosen perlu mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen instansi agar 

motivasi para pegawai dapat dipertahankan dan kinerja dosen diharapkan 

akan terus meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan 

penelitian mengenai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  

Salah satu fenomena yang muncul dewasa ini adalah adanya kebijakan 

pemberian insentif  yang cenderung masih belum sepenuhnya sesuai 

dengan harapan pegawai sedangkan insentif    itu sendiri adalah merupakan 
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salah satu faktor untuk mendorong pegawai/dosen agar memiliki kinerja yang 

tinggi. 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), hal ini sesuai dengan pendapat 

Wahjosumidjo (1985 : 56), yang mengatakan: insentif, pada akhir daur 

motivasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang akan meringankan 

kebutuhan dan mengurangi gerakan, dengan demikian pencapaian insentif    

akan menuju kepada perbaikan keseimbangan fisiologis dan psikologis dan 

akan mengurangi atau menghilangkan gerakan. Memakan makanan, 

meminum air, dan memperoleh teman akan menuju kepada perbaikan 

keseimbangan dan mengurangi penyesuaian gerakan, makan, air, dan 

teman adalah insentif    dari contoh-contoh di atas” 

 Davis dan Newston (1994 : 87) bahwa insentif    mengingatkan antara 

prestasi individu, kelompok atau organisasi yaitu dapat meliputi: upah 

potongan, komisi, bonus, bagi laba dan bagi produksi.  Siagian (1995:65) 

sistem insentif    digolongkan ke dalam: (1) Sistem insentif pada tingkat 

individu (peacework, bonus, komisi, kurva kematangan, dan insentif    bagi 

para eksekutif), (2) Sistem insentif    pada kelompok (insentif    produksi, 

bagian keuntungan, dan pengurangan biaya).  

Robbins (1996:87) insentif yang mengandung pengertian yang sama 

dengan upah variabel yaitu suatu bagian dari upah seseorang pegawai yang 

didasarkan pada suatu ukuran kinerja individual atau organisasi. Upah 

variabel tersebut terdiri atas upah berdasarkan potongan, bonus, berbagai 
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laba dan berbagai hasil. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sistem insentif adalah insentif    yang diberikan kepada pegawai atas 

dasar prestasi kerjanya. Sistem insentif    tersebut meliputi: 

1. Upah potongan (paoe work), yaitu pemberian insentif berdasarkan jumlah 

hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam unit produksi. Dasar 

penghitungan ialah bahwa makin banyak unit produksi yang dihasilkan, 

makin tinggi pula insentif yang diterimanya. Sistem ini tidak dapat 

diterapkan pada pegawai bagian administrasi, atau pada pekerjaan yang 

telah ditentukan. 

2. Komisi yaitu imbalan yang diberikan kepada pegawai disamping 

memperoleh gaji pokok, juga diberikan insentif    karena keberhasilannya 

melaksanakan tugas, atau pegawai yang memperoleh penghasilannya 

semata-mata berupa komisi. 

3. Bonus, yaitu imbalan yang diberikan kepada pegawai yang mampu 

bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produktivitas yang berlaku 

terlampui. Bonus dibayar secara eksklusif kepada para eksekutif atau 

kepada semua pegawai. Ada tiga cara pemberian bonus yaitu: Pertama, 

berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam kurun waktu 

tertentu, jika jumlah produksinya melebihi jumlah yang telah ditetapkan, 

pegawai menerima bonus atas kelebihan jumlah yang dihasilkan. Kedua, 

apabila terjadi penghematan waktu, yaitu jika pegawai dapat 

menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang 

seharusnya, dengan alasan bahwa dengan menghemat waktu, lebih 



26 
 

 26

banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan ketiga, berdasarkan 

perhitungan progresif, yaitu jika pegawai makin lama makin mampu 

memproduksikan barang dalam jumlah yang semakin besar, makin besar 

pula bonus yang diterimanya untuk setiap kelebihan produksi yang 

dihasilkannya. 

4. Kurva kematangan (maturity curve), yaitu bagi organisasi yang 

mengerjakan tenaga teknikal dan profesional ilmiah. Apabila ada tenaga 

kerja profesional yang karena masa kerja dan golongan pangkat serta 

gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, 

dibuat suatu kurva prestasi kerja. Jika kurva tersebut menunjukan bahwa 

prestasi kerja mereka lebih besar dari prestasi kerja normal diberikan 

insentif    tertentu. Dengan demikian meskipun golongan pangkat dan gaji 

yang sudah maksimal, penghasilan riilnya masih dapat ditingkatkan. 

5. Bagi laba atau keuntungan, yaitu insentif    yang diberikan berdasarkan 

sesuatu rumus yang telah ditetapkan yang dirancang berdasarkan 

profitabilitas atau keuntungan suatu perusahaan atau organisaasi. 

6. Bagi produksi, yaitu insentif yang diberikan kepada produktivitas 

kelompok, jika produktivitas kelompok mampu melampaui target produksi 

normal maka diberikan bonus. 

Dalam menyusun sistem insentif, ada lima faktor yang harus 

dipertimbangkan sebagaimana dikemukakan Siagian (1997:43) yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Tingkat upah dan gaji yang berlaku diberbagai organisasi yang ada dalam 

satu wilayah tertentu. Walaupun demikian juga harus dipertimbangkan 

langka tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. 

2. Tuntutan serikat kerja, yaitu sangat memungkinkan serikat pekerja 

berperan dalam mengajukan tuntutan tingkat gaji/upah yang lebih tinggi 

dari tingkat yang berlaku disebabkan oleh berbagai faktor kebutuhan 

pekerja untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan anggotanya. 

Peranan dan tuntutan serikat kerja perlu diperhitungkan, karena apabila 

tidak, para pekerja memungkinkan akan melancarkan berbagai kegiatan 

yang dapat merugikan organisasi dan pegawai itu sendiri. 

3. Produktivitas, yaitu apabila para pegawai merasa tidak memperoleh 

insentif    yang wajar, sangat mungkin pegawai tidak akan bekerja keras, 

sehingga produktivitasnya rendah dan dapat menimbulkan kerugian bagi 

organisasi. 

4. Kebijakan organisasi mengenai upah dan gaji, yaitu yang tercermin pada 

jumlah uang yang dibawa pulang oleh pegawai tersebut. Berarti bukan 

hanya gaji pokok yang penting, akan tetapi berbagai komponen lain dari 

kebijakan organisasi, seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan 

anak, tunjangan transportasi, bantuan pengobatan, bonus, tunjangan 

kemahalan dan sebagainya. 

5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu daerah atau 

negara, misalnya tingkat upah minimum, upah lembur, mempekerjakan 
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wanita, mempekerjakan anak di bawah umur, keselamatan kerja, hak 

cuti, jumlah jam kerja dalam seminggu, hak berserikat dan sebagainya. 

Semua sistem insentif yang baik tidak bisa dilihat dari satu sudut 

kepentingan organisasi sebagai pemakai tenaga kerja saja atau kepentingan 

pegawai saja, tetapi kepentingan dari berbagai pihak yang turut terlibat baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Sedangkan sistem insentif merupakan salah satu alat untuk 

memotivasi para pegawai  untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan itu. Insentif umumnya diberikan sebagai imbalan atas perilaku 

kerja individual, tetapi dapat pula diberikan kepada kelompok. Sistem insentif    

menghubungkan antara insentif  dan unjuk kerja bukan senioritas ataupun 

jumlah jam kerja. 

Menurut Robbins (1996 : 24) menyatakan program insentif  yang 

efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Sederhana : aturan-aturan dalam sistem insentif   harus ringkas, jelas dan 

mudah. 

2. Spesifik : jangan hanya mengatakan “hasil lebih banyak” atau “hentikan 

kecelakaan”. Para pegawai perlu mengetahui secara tepat tentang apa 

yang harus mereka kerja. 

3. Terjangkau : setiap pegawai harus mempunyai peluang yang wajar untuk 

memperoleh insentif.    

4. Terukur : sasaran-sasaran yang terukur adalah dasar untuk membangun 

rencana-rencana atau program insentif. Program insentif    akan menjadi 
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tidak ada manfaatnya bila hasil/prestasi kerja spesifik tidak dapat 

dikaitkan dengan rupiah yang dikeluarkan.  

 

D. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan dalam suatu organisasi merupakan proses 

pengembangan  kemampuan intelektual ke arah yang diharapkan oleh 

organisasi yang bersangkutan. Konsep dasar mengenai pendidikan 

dikemukakan oleh pakar antara lain Dewey (dalam Duifin, 1994:1) 

pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang 

fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya 

perasaan. 

 Sejalan dengan hal itu, Jalaluddin (1997:14) mengemukakan 

pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya manusia 

yang memiliki kepribadian yang utama dan ideal. 

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha 

untuk membina kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan merupakan salah satu 

usaha untuk memperoleh dan menambah pengetahuan, pengertian, 

kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk 

memungkinkan manusia mempertahankan dan melangsungkan hidupnya 

serta untuk mencari tujuan hidupnya.  
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Dewey (dalam Amiruddin, 2001:51) mengemukakan pendidikan 

sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, 

baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan.  Sedangkan 

Gani (2000:11) mengemukakan pendidikan merupakan usaha dari orang 

dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya, dalam membimbing, 

melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan 

hidup kepada yang muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan 

bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Ini 

berarti bahwa pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan atau diadakan 

dengan sengaja, di dalamnya selalu ada maksud, ada alasan untuk apa hal 

itu dilakukan atau dikerjakan. 

Pendidikan itu adalah kegiatan yang mengandung tanggung jawab, 

yaitu tanggung jawab untuk memanusiakan manusia untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan manusia. Tanggung jawab itulah yang 

mengharuskan, mengatur dan mengarahkan kegiatan, pemikiran, cara-cara 

dan alat yang digunakan dalam proses pendidikan. Sejalan dengan 

pengertian di atas, Handoko, (1996:14) mengemukakan pendidikan adalah 

bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 
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rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian 

yang utama dan ideal. 

Lebih lanjut Jalaluddin (1997:85) menyatakan pendidikan sebagai 

perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, 

pengalaman dan kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda 

sebagai usaha menyiapkan agar dapat memahami fungsi hidupnya baik 

jasmani maupun rohani.  Moenir (2000:4) mengemukakan pendidikan adalah 

(a) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku 

lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang 

terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh perkembangan 

kemampuan sosial, kemampuan individu yang optimal. 

Dari berbagai pendapat mengenai pendidikan, maka dapat dikatakan 

bahwa pendidikan merupakan suatu proses memberikan bantuan kepada 

seseorang dengan kegiatan bimbingan, latihan, pengajaran, agar ia 

memperoleh pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan. 

Sehingga dengan demikian ia diharapkan mampu mengembangkan semua 

potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Berdasarkan uraian-uraian di 

atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan tujuan 

mengarah kepada peningkatan pola pikir, tingkah laku, pengetahuan, 

keterampilan, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di 

mana ia berada. 
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Dengan pendidikan yang diperoleh seseorang, maka potensi yang ada 

pada dirinya dapat diubah menjadi kemampuan untuk berpikir dan bekerja 

lebih baik. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soekijo 

(dalam Hasibuan, 1994:27), pendidikan merupakan upaya untuk 

pengembangan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek 

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan Flippo (dalam 

Hasibuan, 1994:76) mengemukakan bahwa “Education is concerned with 

increasing general knowledge and understanding of our total environment” 

(pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum 

dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh). 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1) 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang.   

 

E. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja pada hakekatnya merupakan rangkuman 

pemahaman terhadap apa yang dialami seseorang dalam pekerjaannya, 

sehingga apa yang dialami tersebut merupakan miliknya. Menurut Tulus 

(1999:172) mengatakan: pengalaman adalah dasar untuk 

mengorganisasikan informasi ke dalam konsep. Jadi pengalaman kerja 

merupakan akumulasi dari waktu/lamanya  seorang pegawai/pegawai  dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang telah dialami dalam 
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melaksanakan tugas tersebut akan menjadi suatu hal yang berguna baginya 

dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang. 

Syahrir (1999:196) keterampilan seseorang dapat dikembangkan 

melalui pengalaman langsung ketika bekerja. Menurut Yukl (1998:215) 

mengemukakan bahwa seseorang yang mempunyai pengalaman dalam 

menyelesaikan tugas, akan memperoleh standar keunggulan, atau akan 

mengembangkan cara yang lebih baik  untuk melakukan sesuatu. Lebih 

lanjut Sigit (dalam Simamora (1997:63) mengatakan bahwa pada hakekatnya 

kemampuan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor pembawaan, yang dibawa 

sejak lahir dan faktor lingkungan sekitar (pendidikan dan pengalaman 

lingkungan). 

Surento (2000:24) menyatakan : pada dasarnya setiap orang akan 

berbeda di dalam dua kemampuan (ability), yaitu dasar kemampuan yang 

dibawa sejak lahir, dan kemampuan yang diperoleh dari pengalaman 

lingkungan. Kemampuan manusia merupakan tenaga, keterampilan, bakat 

dan pengetahuan yang secara potensial dapat digunakan untuk 

memproduksi barang-barang dan jasa. 

Dengan mengerjakan sesuatu, seseorang akan memerlukan hal-hal 

baru dari pekerjaan tersebut dan akan menjadi suatu pengetahuan serta 

pengalaman baru yang dimilikinya. Hal ini adalah senada dengan apa yang 

dikemukakan  oleh Rahmiah (1999:106) bahwa untuk mendapatkan suatu 

ketangkasan atau keterampilan yang memadai diperlukan latihan yang 

berkali-kali atau terus menerus terhadap apa yang dipelajari/ditekuni sebagai 
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profesi karena dengan melakukan secara teratur, terencana, terorganisir, 

pengetahuan tersebut dapat disempurnakan dan  dipersiapkan. 

Yukl (1998:246) mengemukakan: seseorang yang mempunyai 

pengalaman, sedikit saja pengarahan yang dibutuhkan karena mereka sudah 

mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Menurut Siagian (1997:173) 

mengatakan bahwa pengalaman merupakan modal yang tidak kecil artinya 

dalam menjalankan roda organisasi dengan lebih berdaya guna dan berhasil 

guna. Selanjutnya Purwanto (1986:103) mengatakan: semakin sering 

seseorang melakukan sesuatu, maka semakin bertambahlah kecakapan 

serta pengetahuan terhadap hal tersebut dan ia akan lebih menguasainya. 

Dengan memperhatikan beberapa pendapat yang ada mengenai 

pengalaman, terlihat bahwa kecakapan, keterampilan dan pengetahuan 

untuk melakukan suatu pekerjaan akan meningkat terus menerus selama 

seseorang melaksanakan pekerjaannya itu dengan baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengalaman kerja diperoleh secara bertahap selama 

seseorang bekerja, sehingga dalam bekerja seeorang menemukan hal-hal 

baru dan dapat dipahami, maka dengan sendirinya orang tersebut telah 

menemukan pengalaman kerja baru. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nampaklah bahwa 

pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan kemampuan untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan mengalami peningkatan selama seseorang mengerjakan 

pekerjaan tersebut secara berulang-ulang. Hal ini bisa terjadi karena ia telah 
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mengamati dan mengenali bermacam-macam cara bekerja yang 

memperoleh hasil yang baik. Seseorang dapat menggunakan pengalaman 

yang diperolehnya dalam mengerjakan suatu pekerjaan untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya. Dengan pengulangan yang terus menerus dari setiap 

pekerjaan akan meningkatkan keterampilan seseorang dan menambah 

efisiensinya. 

Pengalaman kerja dalam melaksanakan suatu merupakan hal yang 

cukup penting, sehingga ada pandangan yang mengatakan bahwa 

pengalaman adalah guru yang terbaik atau “the experience is the best 

teacher”. Pandangan yang sederhana tersebut mengandung makna bahwa 

pengalaman kerja seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, kecakapan, 

keterampilan, dan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan yang menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Pentingnya pengalaman kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan, 

sehingga pandangan umum menyatakan bahwa pengalaman adalah guru 

yang terbaik. Ungkapan ini sangat sederhana tetapi mempengaruhi semua 

kalangan, baik pemerintah maupun swasta, di mana ungkapan ini 

menganggap bahwa faktor pengalaman adalah hal yang penting dan utama 

dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. 

Pengalaman kerja bagi suatu instansi atau perusahaan sangat 

dibutuhkan atau diharapkan karena instansi tidak perlu lagi mengalokasikan 

dana pendidikan dan pelatihan. Dan yang paling penting adalah bahwa 

pegawai negeri sipil yang berpengalaman dapat memberikan sumbangan 



36 
 

 36

pemikiran bagi instansi atau perusahaan berdasarkan pengalaman kerjanya. 

Pengalaman kerja juga dijadikan sebagai bahan bertimbangan dalam proses 

seleksi, karena orang yang mempunyai pengalaman kerja merupakan calon 

pegawai  yang siap pakai. Dengan demikian, organisasi tidak perlu 

menyiapkan waktu dan dana untuk melatih mereka karena dengan 

pengalaman kerja tersebut, maka mereka akan menghayati perilakunya 

sehingga diharapkan akan memberikan dampak positif kepada sikap dan 

tindakan mereka. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

merupakan rentang waktu yang dilewati/dilalui oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhdap pekerjaannya. Semakin 

lama rentang waktu yang dilalui dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, maka semakin bertambah banyaklah pengalaman kerjanya. Dan 

dengan pengalaman kerja akan diperoleh pengetahuan, kecakapan, 

keterampilan dan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. 

 

F. Kerangka Pikir 

 Pendidikan dan pelatihan bagi PNS  daerah adalah upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan kemampuan kerja 

PNS  Daerah, sehingga mereka akan lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendidikan. Dengan kata lain, 

dengan meningkatnya pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dan 

kemampuan, maka prestasi kerja PNS  daerah akan meningkat pula. 
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Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan prestasi kerja atau efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan. 

Karena dengan pengalaman kerja yang dimiliki seseorang, maka ia akan 

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Sementara Insentif merupakan pemberian imbalan atas jasa yang 

dilakukan oleh seorang PNS  daerah dalam meningkatkan prestasi kerjanya 

untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberian Insentif yang memenuhi 

standar kebutuhan dapat meningkatkan  prestasi kerja   PNS  daerah dan 

mengeliminasi praktek-praktek suap. 

Pemberian insentif akan meningkatkan motivasi kerja sehingga 

pemberian insentif     adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja, 

karena dengan insentif baik berupa uang, barang atau sejenisnya 

merupakan tambahan penghasilan yang dapat memperbesar gairah kerja 

karena segala kebutuhannya akan dapat terpenuhi. 

Pada prinsipnya pemberian insentif sebagai perangsang yang 

diberikan seorang pegawai adalah memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan gairah dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan sehingga prestasi kerja   yang dicapai lebih optimal. 

Insentif memiliki nilai tersendiri dalam penilaian pegawai. Dimana 

umumnya terlihat bahwa pegawai akan bersemangat bekeja apabila 

mendapat atau diberi insentif yang tinggi. Adapun pengertian insentif pada 

umumnya dari pegawai adalah: pemberian insentif, tunjangan operasional, 
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tunjangan struktural dan tunjangan fungsional. Ini berarti, memberikan 

insenti, dengan sendirinya telah memberikan kepuasan tersendiri bagi 

pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja. 

Pengalaman kerja yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah 

rentang waktu yang dilalui seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pengalaman kerja pada dasarnya adalah akumulasi pemahaman terhadap 

apa yang dialami oleh seseorang dalam pekerjaannya, sehingga apa yang 

dialaminya akan merupakan sesuatu yang secara nyata terdapat dalam 

dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa insentif     tingkat 

pendidikan dan pengalaman  mempunyai hubungan positif dengan prestasi 

kerja pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa 

atau semakin banyak pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai 

daerah, maka semakin tinggi pula prestasi kerjanya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pengalaman kerja dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau prestasi 

kerja. PNS yang telah berpengalaman berarti memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya yang 

diperoleh secara bertahap selama PNS  daerah menekuni pekerjaannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk 

melakukan suatu pekerjaan akan meningkat terus selama orang tersebut 

melaksanakan pekerjaan. Hal ini dimungkinkan karena dia mempunyai 
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pengalaman terhadap pekerjaan tersebut, sehingga dapat mengetahui apa 

yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat digambarkan dalam 

bentuk skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Bagan Kerangka Pikir 

 

H. Definisi Operasional Variabel  

Berdasarkan deskripsi teoretis sebagaimana diuraikan di atas, dan 

dikaitkan dengan variabel yang akan dikaji, maka dapat diuraikan definisi 

operasional variabel sebagai berikut: 

 

PRESTASI KERJA 
PNS (Y) 

 
1. kuantitas pekerjaan 
2. Kualitas pekerjaan 
3. Tingkat kehadiran 

pegawai 
 

INSENTIF (X1)   
1. Pemberian insentif 
2. Pemberian tunjangan 

operasional 
3. Pemberian insentif     dan 

tunjangan operasional sangat 
mempengaruhi keberhasilan 
pekerjaan 

TINGKAT PENDIDIKAN 
(X2) 

1. Pendidikan terakhir pegawai  
2. Pendidikan non Formal 
 

PENGALAMAN KERJA 
(X3)    

1. Lamanya pegawai 
melaksanakan tugas  

2. Pengalaman Kerja Sebelum 
PNS yang menunjang  Tupoksi 
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a. Insentif adalah pemberian tambajan penghasilan selain gaji pokok 

pegawai negeri sipil. Indikator yang diukur adalah : 

- Pemberian insentif : pendapatan yang diberikan selain gaji pokok 

yang diterima. 

- Pemberian tunjangan operasional : pemberian tambajan penghasilan 

yang terkait operasional tugas tertentu 

- Pemberian insentif  dan tunjangan operasional sangat mempengaruhi 

keberhasilan pekerjaan hubungan postif antara pemberian insentif     

dan tunjangan operasional sangat mempengaruhi keberhasilan 

pekerjaan hubungan postif  

b. Pendidikan (X2) adalah pendidikan formal yang ditempuh oleh PNS  

daerah selama ia belajar di sekolah, baik sebelum menjadi pegawai PNS  

daerah maupun setelah menjadi pegawai.  Indikator yang diukur adalah : 

- Pendidikan terakhir pegawai adalah latar belakang pendidikan yang 

ditempuh seorang PNS Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa pada saat melamar PNS. 

- Pendidikan nonformal adalah latar belakang pendidikan nonformal 

lainnya yang ditempuh PNS sebelum menjadi PNS.   

Ukuran disajikan skala likert : sangat baik (skor 5), baik (skor 4), 

cukup baik (skor 3), tidak baik (skor 2) dan sangat tidak baik (skor 1). 

c. Pengalaman Kerja (X3) adalah rentang waktu yang dilalui oleh PNS  

daerah dalam menekuni profesi/pekerjaannya atau lamanya 



41 
 

 41

melaksanakan tugas.  Pendekatan yang dilakukan dalam mengukur 

variabel ini menggunakan indikator adalah: 

- Lamanya pegawai melaksanakan tugas adalah rentang waktu yang 

telah dijalani seorang PNS atau masa kerja PNS. 

- Pengalaman kerja memberikan konstribusi terhadap pelaksanaan 

tugas saat ini yaitu hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan konstribusi yang diberikan pada organisasi tempat bekerja. 

d. Prestasi Kerja (Y) adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk/jasa yang 

dihasilkan atau yang diberikan seseorang atau sekelompok orang. 

Variabel prestasi kerja diukur atau dinilai dengan indikator :  

- Kuantitas pekerjaan: yaitu kemampuan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik  sesuai ukuran target yang telah 

ditetapkan. 

- Kualitas pekerjaan yaitu persentase tingkat kesalahan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

- Pengetahuan terhadap pekerjaan yaitu pengetahuan yang harus 

dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan.   

- Tingkat kehadiran pegawai, yaitu perbandingan antara hari kerja 

dan libur PNS.   

Untuk mengukur variabel  ini digunakan skara likert dengan klasifikasi: 

sangat baik (skor 4), baik (skor 3),  kurang baik (skor 2) dan tidak baik 

(skor 1). 
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I.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan  tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran penelitian 

maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1. Diduga  insentif berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  Kabupaten 

Gowa. 

2. Diduga  tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa. 

3. Diduga  pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Gowa. 

4. Diduga  insentif, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja  berpengaruh 

secara bersama-sama (simultan)  terhadap prestasi kerja pegawai pada 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  Kabupaten Gowa. 
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 BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, yakni pada Instansi 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.  Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada data dan informasi yang dibutuhkan, dapat mudah 

diperoleh dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar serta relevan 

dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek peneliti.  Waktu penelitian  

ini direncanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian 

Survey.  Penelitian survey menurut Sugiyono (2002 : 54) yang dapat 

dilakukan pada populasi besar dan kecil, tetapi data yang dianalisis berasal 

dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antara variabel sosiologis 

maupun psikologis.  Dengan demikian variabel-variabel yang diteliti tidak 

dikendalikan atau dimanipulasi oleh peneliti, tetapi fakta diungkapkan 

berdasarkan pengukuran gejala yang telah terjadi pada Instansi Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa. 

Bila dilihat dari jenis datanya penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif, karena berusaha mendapatkan data yang objektif, valid dan 
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reliabel dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2002:7). 

 Berdasarkan masalahnya, maka penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif sebab semua variabel yang akan diamati akan digabungkan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri (parsial) 

maupun secara bersama-sama (simultan). Untuk itu, peneliti akan 

mengumpulkan data sesuai dengan variabel-variabel yang dipelajari, yaitu 

variabel bebas terdiri atas insentif, tingkat pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman kerja sedangkan variabel terikat adalah prestasi kerja. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber 

data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian 

sebagai responden dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan 

observasi langsung terhadap peningkatan karakteristik variabel penelitian 

yang melekat pada sampel.  

2. Data Sekunder, yaitu  data mengenai karakteristik responden, yang 

meskipun melekat pada diri sampel namun diambil dari responden lain 

yang bukan sampel untuk menjamin objektivitas penelitian. Data 

sekunder ini juga diperoleh melalui studi dokumenter yang dilakukan 

pada lokasi penelitian yang relevan atau berkenaan dengan data 

keadaan pegawai yang menjadi subjek penelitian ini. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa dengan segala karakteristik yang 

dimilikinya berjumlah 160 orang. 

2. Sampel 

Sebagai pendekatan dalam menetukan ukuran sampel sesuai 

pendapat Arikunto (2002) untuk populasi besar sampel diambil antara 10 

persen sampai 15 persen atau 20 persen sampai 25 persen.    Untuk jumlah 

populasi sebanyak 160 orang 25 persen dari populasi pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  Kabupaten Gowa, sehingga sampel 

penelitian ini sebanyak 40 orang, proses pemilihan sampel dari populasi 

menggunakan sampel acak (random). 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data.  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya. 
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b. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, dengan melihat dan 

melakukan pengamatan secara langsung. 

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari dokumen-dokumen, laporan dan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian. 

F. Metode Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode analisis deskriptif yakni untuk memberikan penjelasan variabel, 

insentif, tingkat pendidikan,  pengalaman, dan prestasi kerja  dengan 

cara penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.  Adapun rumus 

yang digunakan adalah rumus persentase :  

  100x
N
nP                 (Sudjana,1990 : 87) 

Keterangan : 
 
P (%)  : Jumlah presentase yang dicari 
n  : Total skor jawaban responden dari suatu alternatif  
N  : Total skor jawaban responden dari seluruh alternatif  
    jawaban  

Cara menilai jawaban dari pertanyaan yang telah dianalisis dan di 

kelompokkan dalam kategori sebagai berikut: : 

81 persen sampai 100 persen dinilai sangat tinggi  

61 persen sampai 80 persen dinilai tinggi 
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41 persen sampai 60 persen dinilai sedang 

21 persen sampai 40 persen dinilai rendah 

0   persen sampai 20 persen dinilai sangat rendah 

2. Analisis kedua  yakni untuk menguji seberapa besar pengaruh faktor-

faktor  insentif, tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap prestasi 

kerja, dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan formula : 

         Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3   +              (Sugiyono, 2002 : 244)                                                                 

Keterangan: 
 Y  = prestasi kerja pegawai  

 X1 = Insentif     

 X2 = Pendidikan 

X3 = Pengalaman kerja 

b0, b1, b2, b3 = koefisien regresi 

 = Faktor luar 

Pengaruh signifikan antara variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Variabel bebas insentif (X1)  berpengaruh dengan variabel terikat prestasi 

kerja pegawai (Y) dalam arti antara variabel bebas X1 dan variabel terikat 

Y bisa bersifat berpengaruh positif atau negatif.  

b. Variabel bebas pendidikan (X2)  berpengaruh dengan variabel terikat 

prestasi kerja pegawai (Y) dalam arti antara variabel bebas X2 dan 

variabel terikat Y bisa bersifat berpengaruh positif atau negatif.  



48 
 

 48

c. Variabel bebas pengalaman kerja (X3)  berpengaruh dengan variabel 

terikat prestasi kerja pegawai (Y) dalam arti antara variabel bebas X3 dan 

variabel terikat Y bisa bersifat berpengaruh positif atau negatif.  

d. Variabel bebas insentif (X1), pendidikan (X2) dan pengalaman (X3) 

berpengaruh dengan variabel Y (terikat) dalam arti antara variabel bebas 

X1, X2 dan X3dan variabell terikat bisa bersifat berpengaruh positif atau 

negatif.  

e. Antara X1, X2 dan X3 dianggap mempunyai pengaruh linear. 

Asumsi Hipotesis : 

   H0 : b = 0  tidak ada pengaruh linear antara variabel X dan Y 

   H1 : b # 0  ada pengaruh linear antara variabel X dan Y 

   Hal ini dapat diuji dengan menggunakan Uji F (Fisher) dan Uji T 

(Student) dalam menentukan taraf signifikansi pengamatan.  
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   BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773o Bujur Barat dan 120,0317o 

Bujur Timur serta 5,0829342862o Lintang Utara dan 5,5773054370 Lintang 

Selatan;  Wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 3,01% dari luas 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran 

tinggi seluas 1.509,87 km2 atau setara dengan 80,17% yang meliputi 

sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo 

Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. 

Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km2 atau setara dengan 19,83% 

yang juga terdiri atas  sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo 

Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, 

Bontomarannu dan Pattallassang. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa 

pada tahun 2013 terdiri atas  18 kecamatan, 122 desa dan 45 kelurahan 

yang berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota sebagai berikut : 

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 

Maros;  

2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. 
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3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Jeneponto 

4. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota 

Makassar. 

 

Struktur Organisasi  

 

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   

Kabupaten Gowa dalam pembentukannya didasarkan pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa.  

 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa 

berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Daerah dan merupakan bagian 

dari perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung  jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati. 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa memiliki 

struktur organisasi yang hampir sama di seluruh daerah tingkat II yang 

lainnya.  Bupati Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi di daerah 

mengkoordinasi dan memimpin secara umum seluruh kegiatan dalam 

lingkup pemerintahan daerah tersebut.   

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa , 

menurut PP 41 Tahun 2007 merupakan Organisasi Staf, unsur pembantu 
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pimpinan pemerintah kabupaten/kota. Tugas pokoknya adalah 

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pengelolaan keuangan daerah berdasakan asas desentralisasi dan 

tugas pembantuan  

Implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri atas  : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pendidikan Dasar : 

1. Seksi Manajemen Pendidikan 

2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

d. Bidang Pendidikan Menengah : 

1. Seksi Manajemen Pendidikan Menengah 

2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Prasekolah : 

1. Seksi Pendidikan Non Formal 

2. Seksi Pendidikan Prasekolah 
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3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Prasekolah 

f. Bidang Olahraga dan Pemuda : 

1. Seksi Pembinaan Kepemudaan 

2. Seksi Pengembangan Olahraga 

3. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 

kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan 

pelaporan serta pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas, 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan dan perencanaan pelaporan; 

b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan dan perencanaan pelaporan; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan Sub Bagian; 

d. Penyelenggaraan  evaluasi  program dan kegiatan Sub Bagian.  

  

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 

petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
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penyelenggaraan tugas di Bidang Pendidikan Dasar meliputi manajemen 

pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. 

Dalam menyelenggarakan tugas  Kepala Bidang Pendidikan Dasar 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendidikan Dasar; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pada Bidang 

Pendidikan Dasar; 

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam  lingkup seksi pada Bidang Pendidikan Dasar. 

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 

petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas di Bidang Pendidikan Menengah meliputi 

manajemen pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan serta sarana dan prasarana. 

Dalam menyelenggarakan tugas  Kepala Bidang Pendidikan 

Menengah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendidikan Menengah; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pendidikan 

Menengah; 
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup 

Bidang Pendidikan Menengah; 

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pendidikan Menengah. 

  

Bidang Pendidikan Non Formal dan Prasekolah dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi 

tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan 

melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Pendidikan non formal dan 

Prasekolah. 

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pendidikan Non 

Formal dan Prasekolah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendidikan Non Formal dan 

Prasekolah; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Non 

Formal dan Pra sekolah; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup 

Bidang Pendidikan Non Formal dan Prasekolah; 

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pendidikan Non Formal 

dan Prasekolah. 
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Bidang Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 

petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas di Bidang Olahraga dan Pemuda.  Dalam 

menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Olahraga dan Pemuda mempunyai 

fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Olahraga dan Pemuda; 

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Olahraga dan 

Pemuda; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan  program 

dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup 

Bidang Olahraga dan Pemuda; 

d. Penyelenggaraan evaluasi  program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Olahraga dan Pemuda. 

B. Karakteristik Responden 

Subjek penelitian ini memiliki karakteristik umum yakni pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa, 

dimana dalam penelitian ini dilakukan penelitian pegawai yang berstatus 

sebagai pegawai negeri sipil aktif.  Namun dari karakteristik umum yang 

dimiliki responden, terdapat pula karakteristik khusus yang secara terinci 

berbeda dari setiap responden. Karakteristik yang dimaksud akan 

dipaparkan pada bagain ini meliputi, usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat 

pendidikan,  dan golongan kepangkatan. 
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a. Usia Responden  

 Usia adalah merupakan variabel yang sangat menentukan tingkat 

produktivitas pegawai  dengan tingkat usia yang masih produktif akan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai  yang tentunya akan memberikan 

dampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Distribusi frekuensi usia 

responden dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Distribusi  Frekuensi Usia Responden 

No  Rentang Usia (Tahun)  Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. < 41 Tahun   17 42,50 

2. 41 – 50 Tahun 14 35,00 

3. > 50 Tahun   9 22,50 

 Jumlah  40 100 

Sumber : Olahan kuisoner, 2014  

 Tabel 1 menunjukkan distribusi responden  berada pada rentang usia 

dibawah 41 tahun sebanyak 17 orang atau 42,50 persen dan 41 - 50 tahun 

sebanyak 14 orang atau 35,00 persen,  rentang usia di atas 50 tahun 

sebanyak 9 orang atau  22,50 persen.  Kondisi ini menunjukkan rentang usia 

seorang pegawai  di lokasi penelitian yang paling berpotensi memiliki kinerja  

terbaik pada semua kelompok usia dibawah 41 tahun sedangkan faktor 

seperti pengalaman, proses pembelajaran, kematangan berpikir serta kondisi 

fisik dan energi yang masih memadai adalah penunjang.  
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b. Tingkat Pendidikan  

Tingkat produktivitas kerja dan Insentif   yang mendorong pegawai  

untuk mampu berprestasi secara baik, dibutuhkan jenjang pendidikan formal 

dan non formal yang memadai. Berikut disajikan komposisi pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   berdasarkan jenjang pendidikan formal 

yang diikuti sebagai berikut :     

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Pendidikan  Responden 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. SMU 9 22,50 

2. D3 6 15,00 

3. S1 22 55,00 

4. S2 3 7,50 

 Jumlah 40 100 

Sumber : Olahan kuisoner, 2014  

Data yang dihimpun dari responden menunjukkan  tingkat pendidikan 

S1 sebanyak 22 orang atau 55,00 persen, tingkat Pendidikan SMU sebanyak 

9 orang atau 22,50 persen, S2 sebanyak 3 orang atau 7,50 persen, kondisi 

diatas sangat memungkinkan kontribusi tingkat pendidikan dalam menunjang 

terciptanya kinerja yang tinggi bagi seorang pegawai  untuk dapat 

menjalankan dan mengembangkan kinerjanya. 
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c. Masa Kerja 

Masa kerja pegawai  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Masa Kerja Responden 

NO Masa Kerja Frekuensi Persentase 

1. 0 – 3 Tahun 10 25,00 

2. 4 – 8 Tahun 18 45,00 

3. 9 Tahun keatas 12 30,00 

 Jumlah 40 100 

Sumber : Olahan kuisoner, 2014  

Tabel 3 menunjukkan  bahwa masa kerja 0 sampai 3 tahun sebanyak 

10 orang atau 25,00 persen,  masa kerja 4-8 tahun 18 orang atau 45 persen 

dan 9 tahun keatas keduanya sebanyak 12 orang atau 30 persen. Komposisi 

seperti ini juga dapat memberikan gambaran tentang kematangan kerja  

berdasarkan pengalaman.  

C. Deskripsi Variabel Penelitian 

Kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   

Kabupaten Gowa yang dikaji dalam penelitian ini, didasarkan pada 

persepsi/penilaian responden  terhadap 4 variabel yang dinilai oleh pegawai 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa , yaitu prestasi 

kerja, Insentif ,tingkat pendidikan dan pengalaman.  Hasil  pengolahan  data  

yang  diperoleh  dari  49 responden  memberikan gambaran  mengenai  

faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap Kinerja pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa sebagai  berikut : 
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1. Deskripsi Prestasi Kerja 

Penilaian responden  terhadap Kinerja pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa selama ini yang dikembangkan dari  

motivasi pegawai dalam proses (1) Kemampuan menyelesaikan tugas kantor  

dengan baik, (2) kemampuan memberikan  pelayanan dengan cepat dan 

tepat, (3) selalu memberikan mutu pelayanandengan baik, (4) kemampuan 

menyelesaikan tugas  sesuai dengan rencana /target,  (5) kecepatan daam 

menyelesaikan pekerjaan  (6) bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang  

ditentukan, (7) kerjasama dalam penyelesaian pekerjaan, (8) pengambilan 

keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dalam waktu tertentu,  dapat 

dilihat  pada Tabel  sebagai berikut : 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden untuk Variabel  Prestasi Kerja 

Pegawai 

Kategori Frekuensi (F) % 

Sangat Berprestasi  9,00 22,50 

Berprestasi 16,00 40,00 

Kurang Berprestasi 13,00 32,50 

Tidak Berprestasi 2,00 5,00 

Total 40,00 100,00 

Sumber : Survei tahun 2014 

 Distribusi jawaban responden pada variabel prestasi kerja pegawai di 

lokasi penelitian kategori terbesar berada pada kategori berprestasi  
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sebanyak  16 orang atau 40 persen dan terendah pada kategori tidak 

berprestasi sebesar 2 orang atau 5 persen.  

Penilaian responden prestasi kerja pada kategori sangat berprestasi 

dan berprestasi sebesar cukup dominan sebanyak 62,50 persen namun 

demikian masih ada 37,50 persen responden yang menilai pada kategori 

kurang berprestasi dan tidak berprestasi juga menunjukkan angka yang 

signifikan.  Kondisi tersebut tergambar pada kemampuan pegawai 

memberikan  pelayanan dengan cepat dan tepat masih kurang memadai.  

Beban kerja yang tinggi pada pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda  yang mengakibatkan waktu penyelesaian pekerjaan susah untuk 

diprediksi.  Disamping itu kondisi di lokasi penelitian yang belum menerapkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah 

mengakibatkan suatu proses kerja yang susah diprediksi waktu dan standar 

penyelesaiannya. 

2. Deskripsi Insentif   

Untuk mengukur variabel Insentif   yang selama ini telah berjalan di 

lingkungan  Dinas Pendidikan, Olahraga  dan Pemuda   sebagai variabel 

independen  dikembangkan menjadi  indikator  gaji, tunjangan, Insentif , 

fasilitas dan penghargaan.  Rekapitulasi jawaban dilakukan dengan 

melakukan skor minimal 1 dan maksimal 4. Hasil penskoran empirik data 

kuisoner dalam skala angka dimasukkan dalam kategori skor teoritis  

sebagai berikut :  Kategori sangat sesuai (bobot 4),  kategori sesuai  (bobot 
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3),  kategori kurang sesuai (bobot 2), dan kategori sangat tidak sesuai (bobot 

1) disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.  Distribusi Jawaban Responden Variabel Insentif 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Sesuai   3 7,50 

Sesuai   19 47,50 

Kurang Sesuai   16 40,00 

Tidak Sesuai   2 5,00 

Jumlah 40 100,00 

      Sumber : Survei tahun 2014 

 Distribusi jawaban responden pada variabel Insentif   di lokasi 

penelitian kategori terbesar berada pada kategori sesuai sebanyak 19 

responden atau 47,50 persen serta secara kumulatif sebanyak 54,50 persen 

responden yang mengapresiasi Insentif  yang mereka terima berupa gaji dan 

tambahan penghasilan lainnya yang mereka terima berada pada kategori 

sesuai dan sangat sesuai. 

Namun demikian terdapat fakta lain sebanyak 45 persen responden 

yang mengapresiasi pada kategori kurang puas dan tidak puas 

mengindikasikan besaran yang cukup berarti dimana hampir 50 persen 

responden menilai kebijakan pemberian Insentif  pada Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda  belum memuaskan.  

Fenomena tersebut diperkuat oleh fakta lapangan bahwa pemberian 

Insentif  kinerja tambahan yang diberikan kepada PNS pada Dinas 
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Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa selama ini  tidak 

berdasarkan pencapaian hasil kerja yang dhasilkan pegawai tetapi 

ketentuannya diatur berdasarkan golongan kepangkatan dan azas 

pemerataan.  Fakta berdasarkan pengakuan responden mengakui bahwa 

target kerja yang ada direncanakan bukan target individu tetapi target devisi 

tertentu berupa  seksi atau bidang sehingga semua komponen dalam seksi 

tertentu bertanggung jawab menyelesaikannya walaupun beberapa bersikap 

pasif dan tidak memberikan konstribusi namun dalam hal insentif semua 

harus mendapatkannya. 

3. Tingkat Pendidikan 

Optimalisasi pelaksanaan tugas pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda   dapat terwujud bila memiliki kompetensi, dedikasi, dan 

motivasi yang tentunya diwujudkan dalam suatu prestasi kerja yang baik, Hal 

ini berarti bahwa prestasi kerja pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda   ditentukan oleh kompetensi yang akan dibangun di atas berbagai 

komponen yang meliputi; latar belakang pendidikan,  dikembangkan menjadi 

Indikator : latar Belakang pendidikan, penempatan saat ini sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya, jenjang pendidikan berpengaruh terhadap 

peningkatan prestasi kerja pegawai, pemerintah daerah memberikan 

keleluasaan/fasilitas pengembangan diri pengawai melaui pendidikan 

lanjutan atau pendidikan dan latihan (diklat). Jawaban responden dilakukan 

dengan melakukan skor minimal 1 dan maksimal 4  disajikan dalam tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden  menurut Tingkat Pendidikan 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Menunjang 6 15,00 

Menunjang 19 47,50 

Kurang  Menunjang 12 30,00 

Tidak Menunjang 3 7,50 

Total 40 100,00 

  Sumber : Survei tahun 2014 

Jawaban responden variabel tingkat pendidikan pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   di lokasi penelitian kategori terbesar 

berada pada  menunjang sebanyak 19 orang atau 47,50 persen, secara 

kumulatif persentase responden yang mengapresiasi pendidikan pada 

kategori menunjang dan sangat menunjang sebanyak 62,50 persen 

mengindikasikan latar belakang pendidikan responden dirasakan 

memberikan manfaat pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pengelola administrasi keuangan.  

Fakta lain yang ada dalam penelitian ini sebanyak 37,50 persen 

responden mengapresiasi latar belakang pendidikan yang  mereka miliki 

tidak relevan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pengelola administrasi keuangan daerah.  Beberapa responden yang 

berpendidikan SMA mengakui pengetahuan pengelola administrasi 

keuangan yang mereka miliki lahir dari pengalaman mereka bertugas pada 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   yang rata-rata di atas      5 tahun.  
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Pengalaman tersebut ditunjang oleh beberapa jenjang pelatihan pengelolaan 

administrasi keuangan yang mereka lalui. Tingkat pendidikan merupakan  

modal dasar sebagai pegawai sudah dimiliki dan masih perlu ditambah 

dengan pendidikan lanjutan dan pelatihan dengan format baru baik 

pelaksanaan pelatihan dari aspek kualitas ataupun intensitas 

pelaksanaannya.  

4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja yang dimiliki pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda di lokasi penelitian dikembangkan menjadi beberapa beberapa 

dimensi yaitu lamanya melaksanakan tugas dan pengalaman kerja 

konstribusi terhadap pelaksanaan tugas saat ini guna mencari pendekatan 

yang akurat dan tepat dalam mengungkap permasalahan pengalaman kerja 

sebagai suatu temuan dalam penelitian ini serta dikembangkan menjadi 6 

pertanyaan yang dinyatakan valid  

Jawaban responden dilakukan dengan melakukan skor minimal 1 dan 

maksimal 4, total hasil penskoran dibagi kedalam 4 kategori, hasil penskoran 

empirik data kuisoner dalam skala angka dimasukkan dalam kategori skor 

teoritis  disajikan dalam tabel sebagai berikut :  
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Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden  menurut Pengalaman Kerja 

kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Berpengalaman 5 12,50 

Berpengalaman  20 50,00 

Kurang Berpengalaman 13 32,50 

Tidak Berpengalaman  2 5,00 

Total 40 100,00 

Sumber : Survei tahun 2014 

Jawaban responden variabel pengalaman kerja pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   di lokasi penelitian kategori terbesar 

berada pada kategori berpengalaman sebanyak 20 orang atau 47,37 persen 

dan secara kumulatif apresiasi responden  pada kategori   berpengalaman 

dan sangat berpengalaman sebesar 62,50 persen menunjukkan   sebagai 

modal yang baik bagi seorang pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda   mengembangkan profesionalisme. 

Meskipun demikian masih ada sekitar 37,50 persen pegawai yang 

mengapresiasi pengalaman pegawai masih kurang mendukung bahkan tidak 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsnya hal tersebut terjadi pada 

pegawai yang mempunyai masa kerja sudah lama namun tidak mau 

mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan. 

Prestasi kerja pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   

juga berhubungan positif secara signifikan dengan pengalaman kerja. 

Pengalaman kerja dalam hal ini adalah selang waktu menjadi seorang PNS. 
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Hal ini membuktikan bahwa selain prestasi akademik juga pengalaman  

seorang pegawai sangat menentukan terhadap kemampuannya atau 

prestasinya dalam menjalankan tugas di lapangan. 

D. Pengujian Hipotesis 

Regresi  berganda digunakan memprediksi besar hubungan variabel 

tergantung (dependen) prestasi kerja  menggunakan variabel bebas 

(independen) Insentif, tingkat pendidikan, pengalaman kerja    pegawai. 

Besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 0,960 dikategorikan hubungan yang 

memiliki tingkat assosiasi yang kuat, karena berada diatas nilai tengah 0,5 

dan berada sangat dekat dengan bilangan 1.  Arah hubungan yang positif 

menunjukkan adanya assosiasi yang berbanding lurus artinya peningkatan 

prestasi kerja dipengaruhi oleh peningkatan Insentif , tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja    . 

Koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien 

korelasi (R2) menggambarkan seberapa besar konstribusi semua variabel 

independen terhadap variabel bebas.  Karena merupakan kuadrat dari 

koefisien korelasi maka besaran ini selalu positif dan bernilai antara minimal 

0 dan maksimal 1.  Dari hasil  perhitungan diperoleh koefisien determinasi 

sebesar 0,926 dalam hal ini digunakan adjusted R Square jika dikonfersi 

kedalam persentase diperoleh angka 92,00 persen artinya sebesar 92,00 

persen secara bersama-sama variabel independen dapat menjelaskan 

variasi dari variabel dependen. 
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Besaran 92,00 persen adalah dapat dikatakan memiliki nilai yang 

cukup berarti karena sudah berada diatas 50 persen dan faktor lain yang 

dapat menjelaskan variasi naik turunnya variabel dependen sebesar 8 

persen selain variabel  independen Insentif, tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja   . 

Hasil perhitungan analisis variansi/uji F diperoleh nilai F Hitung 

sebesar 142,040 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. 

Ini berarti semakin jelas bahwa Prestasi kerja dapat diprediksi melalui 

variabel Insentif,  tingkat pendidikan, pengalaman kerja.  

Persamaan regresi : Ŷ  7,849 + 0,186 X1 + 0,109 X2 + 0,141 X3  yang 

diperoleh dari hasil perhitungan, nilai-nilai yang ada dalam persamaan dapat 

diterjemahkan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

Tahapan selanjutnya adalah menguji keberartian masing-masing 

koefisien regresi secara parsial  dengan menggunakan uji t menggunakan 

hipotesis sebagai berikut :   

H0 : Koefisien regresi tidak berpengaruh secara signifikan 

H1 : Koefisien regresi berpengaruh secara signifikan 

Dengan mengkonsultasikan t hitung dan t tabel.  Hipotesis nol (H0) 

dinyatakan ditolak atau  hipotesis alternatif satu (H1) dinyatakan diterima jika 

t Hitung lebih besar dari t tabel  pada tingkat kesalahan  = 0,05 dengan 

derajat bebas 37  (banyaknya observasi -1).   Tabel koefisien regresi dan uji t  

hasil perhitungan SPSS  disajikan sebagai berikut : 
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Tabel   8.  Koefisien Regresi dan Uji t Koefisien Regresi 

 Variabel   
Koefisien 

Regresi 
t Hitung Signifikansi Keterangan  

Insentif     0,186 10,151 0,000 Signifikan** 

Tingkat pendidikan    0,109 2,270 0,032 Signifikan* 

Pengalaman   0,141 3,243 0,003 Signifikan** 

Keterangan : * Signifikan pada tingkat kesalahan 5 % 
                      ** Signifikan pada tingkat kesalahan 5 % dan 1 % 
 Sumber : Olahan kuisoner, 2014 
 

 Dari hasil uji t terlihat terdapat pengaruh yang signifikan Insentif, 

tingkat pendidikan dan pengalaman kerja    terhadap variabel  prestasi kerja 

pegawai, besarnya pengaruh  sangat tergantung pada nilai koefisen 

regresinya masing-masing yang mempunyai pengaruh yang paling besar 

adalah Insentif. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini Insentif , tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 

terhadap variabel  prestasi kerja pegawai dan berdasarkan analsis deskriptif 

gambaran masing-masing variable sangat variatif  secara lengkap diringkas 

pada tabel sebagai  berikut: 
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Tabel   9.  Matriks Ringkasan Deskripsi Variabel Penelitian dan Analisis 

Regresi Berganda 

Variabel   Koefisien Regresi Kategori Tertinggi Persentase 

Prestasi  Kerja   - Berprestasi 40,00 

Insentif     0,186 Sesuai   47,50 

Tingkat Pendidikan    0,109 Menunjang 47,50 

Pengalaman   0,141 Berpengalaman 50,00 

Sumber : Olahan kuesoner, 2014 

Matriks ringkasan  deskripsi variabel penelitian dan analisis regresi 

berganda menunjukkan insentif mempunyai pengaruh yang paling besar 

terhadap prestasi kerja pegawai walaupun berdasarkan analisis deskriptif 

berada pada kategori sesuai dengan persentase 47,50 persen artinya pada 

kondisi yang demikian variabel insentif membawah pengaruh yang signifikan 

jika tingkat insentif pegawai meningkat prestasi kerja akan berpengaruh 

sangat signifikan.  

1. Prestasi Kerja 

Pengelolaan Pendidikan di Daerah masih belum sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena 

kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan 

akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, 

pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Kondisi dan 

setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam 

penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana 
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dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya 

kesenjangan antardaerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan 

dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan 

memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing 

daerah. 

Berdasarkan analisis deskriptif variabel ini berada pada kategori  

berprestasi sebanyak 16 orang atau 40 persen yang dikembangkan 

berdasarkan indikator berupa kecakapan, kemampuan (pengetahuan dan 

keterampilan) dalam membina mengontrol dan mengevaluasi kegiatan 

pengelolaan pendidikan. 

Sejalan dengan meningkatnya penerapan teknologi maju pada 

kegiatan usaha  Pengelolaan keuangan daerah, membawa dampak baik 

yang positif maupun  negatif bagi pegawai. Dampak positif dapat 

dicermati antara lain pada meningkatnya motivasi untuk terus 

mengembangkan  diri  dan  penyelesaian proyek tepat waktu serta 

meningkatnya intensitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat 

terpenuhi. Sedangkan negatif, terutama adalah bagi pegawai yang 

kurang bisa mengembangkan diri serta lamban dalam bekerja bisa 

mengakibatkan kerawanan terhadap kualitas hasil Pengelolaan keuangan 

daerah. 

Beberapa hal yang mendukung terciptanya prestasi kerja pegawai 

antara lain dari identitas responden antara lain sebagian besar pegawai  

berada pada usia potensial memberikan prestasi kerja yang baik yaitu 
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usia di bawah 41-50 tahun, pengalaman kerja cukup baik terbesar 4 

sampai 8 tahun serta tingkat pendidikan minimal pegawai  adalah minimal 

S-1.                                

Wujud prestasi  kerja pegawai  yang juga seorang pegawai 

tersebut dapat dilihat dari terciptanya hubungan keserasian antara 

bawahan dan atasan, meningkatnya aspek keperibadian dan munculnya 

sikap keterbukaan manajemen dengan gaya manajerial yang partisipatif 

Pegawai yang membawa pengaruh positif terhadap proses pengambilan 

keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kondisi yang demikian  

disebabkan oleh  karena para pegawai yang telah menguasai bidang 

tugas dan banyak telah dibekali dengan pengetahuan , sikap dan 

keterampilan yang memadai 

Sejalan dengan pendapat Wahjosumidjo (1985) bahwa pada 

dasarnya beberapa program peningkatan kemampuan seorang pegawai  

telah dilakukan bagi para dalam rangka memperbaiki efektivitas kerja 

dalam mencapai hasil kerja yang maksimal sebagaimana yang telah 

ditetapkan, lebih dari itu juga diharapkan berdampak pada perbaikan 

sikap dan perilaku pegawai  dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya yang bersih bebas dari praktik-praktik KKN, karena itu juga 

merupakan kunci yang sangat penting. 

2. Insentif      

Dalam penelitian ini, Insentif    terbagi atas dua dimensi yaitu 

berupa finansial  dan  nonfinansial. Insentif    finansial diukur melalui tujuh 
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item pertanyaan yakni kesesuaian gaji pokok  dengan harapan pegawai, 

kecukupan gaji pokok untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar rumah 

tangga, kesesuaian tunjangan jabatan/profesi dengan harapan pegawai, 

pemberian Insentif   berbasis kinerja, pembiayaan untuk kegiatan 

rekreasi, kecukupan pembagian pakaian dinas, kesesuain waktu lembur 

dengan honor lembur. Insentif    non finansial diukur melalui sembilan 

item pertanyaan yakni keadilan dalam pemberian, toleransi terhadap 

pegawai yang sakit, perencanaan karir berbasis kompetensi, 

perencanaan karir berbasis kinerja, studi lanjut berbasis kinerja, pelatihan 

berbasis kinerja, promosi jabatan berbasis kinerja, penghargaan dan 

keadilan dalam pemberian Insentif    non financial 

Dari hasil analisis regresi berganda ditunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi pengaruh Insentif terhadap prestas kerja, jadi Insentif    

berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap prestasi  kerja 

pegawai di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, ini membuktikan 

bahwa hipotesis  yang menyatakan bahwa Insentif    berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi  pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda   Kabupaten Gowa .  

Temuan ini mengindikasikan bahwa makin tinggi Insentif    

menyebabkan makin tinggi pula prestasi  pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa ini berarti kesesuaian gaji 

pokok  dengan harapan pegawai, kecukupan gaji pokok untuk memenuhi 

kebutuhan pokok/dasar rumah tangga, kesesuaian tunjangan 
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jabatan/profesi dengan harapan pegawai, pemberian Insentif   berbasis 

kinerja,  kecukupan pembagian pakaian dinas, kesesuain waktu lembur 

dengan honor lembur. keadilan dalam pemberian Insentif, toleransi 

terhadap pegawai yang sakit, perencanaan karir berbasis kompetensi, 

perencanaan karier berbasis kinerja, studi lanjut berbasis kinerja, 

pelatihan berbasis kinerja, promosi jabatan berbasisi kinerja, piagam 

penghargaan dan keadilan dalam pemberian Insentif   nonfinancial akan 

dapat mendorong meningkatnya prestasi  bawahan yakni bawahan akan 

terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, merasa senang 

bekerja, terdorong untuk bekerja dengan teliti, mau bekerja keras, mau 

bekerja sama dengan orang lain, menjadi periang, berjiwa sosial, mau 

bersaing untuk menduduki jabatan dan berani menghadapi tantangan. 

Argumentasi temuan tersebut adalah sumber prestasi  secara garis 

besar dibagi atas dua yaitu prestasi  dari dalam diri seseorang (prestasi  

intrinsik) dan prestasi   dari luar diri seseorang (prestasi  ekstrinsik). 

Prestasi  dari luar diri seseorang dapat dipengaruhi oleh Insentif    yang 

diterima oleh pegawai atas jasanya terhadap negara dan Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda .   . 

Sejalan dengan pendapat Wahjosumidjo (1985) bahwa manusia 

terdorong untuk melakukan sesuatu karena ada yang diharapkan dari 

hasil kerjanya. Makin besar nilai pengharapannya makin besar pula 

prestasinya untuk mengerjakannya.  
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3. Tingkat Pendidikan 

Hasil analisis deskriptif variabel pendidikan berdasarkan jawaban 

responden tertinggi pada kategori menunjang sebanyak 47,50 persen, 

konstribusi pendidikan terhadap  prestasi kerja pegawai Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  yang bisa diberikan saat ini   secara 

uji T dinyatakan signifikan. 

Sejalan dengan hasil penelitian di atas ternyata bahwa tingkat 

pendidikan  pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   

berpengaruh secara positif dan signifikan dengan prestasi kerjanya. 

Informasi ini menunjukkan bahwa seorang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi memiliki peluang untuk  berhasil dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hasil penelitian tersebut 

mendukung penelitian ini yaitu riwayat pendidikan sebagai bagian dari 

pengalaman akademik yang akan dijadikan bekal yang sangat berharga 

dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda  di lapangan.  

Hal tersebut ini dapat dipahami karena kinerja pegawai di lapangan 

merupakan aktifitas atau kegiatan yang memerlukan dasar kemampuan 

akademik dan ketrampilan yang baik. Di samping itu, prestasi akademik 

seorang pegawai selama dibangku pendidikan dapat memberikan 

gambaran mengenai nya karena secara langsung berkaitan dengan 

tingkat kecerdasannya. 
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Beberapa hal yang menunjang hal tersebut di lokasi penelitian 

seperti tingkat pendidikan pegawai secara totalitas pada jenjang S-1 

cukup memadai mengindikasikan bekal yang memadai untuk 

menjalankan profesi kepegawaian disertai pelaksanaan pelatihan.    

Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai maka, 

pegawai memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang 

dibutuhkan organisasi.  

Di samping latar belakang pendidikan yang dimiliki saat mulai 

bekerja beberapa pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi dan sebagian mengikuti diklat baik diklat struktural, teknis maupun 

fungsional.    

Pegawai negeri sipil dalam lingkungan kantor Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa sangat kurang dalam mengikuti 

program pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun informal.  

Dari hasil wawancara dengan bagian diklat pelaksanaan diklat selama 

tiga tahun terakhir ini ternyata masih cukup mempunyai masalah dengan 

kesesuaian tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.   

Dalam kaitan ini terdapat beberapa pegawai negeri yang dapat 

diikutkan dalam diklat yang sesungguhnya belum relevan dengan 

tuntutan tugas instansi mereka.  Hal ini dapat menghambat kinerja 

pegawai apabila mereka telah selesai dan tidak menghadapi atau 

menangani persoalan organisasional yang bersangkutan.  Dimasa yang 

akan datang sangatlah diperlukan dan penyesuaian diklat yang diikuti 
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agar pegawai negeri yang dikutkan dalam diklat sedapat mungkin 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dimana mereka bekerja. 

Selanjutnya dalam mengukur keberhasilan adalah prosedur 

penyelenggaraannya pendidikan yang harus sesuai dengan prosedur 

kepegawaian.  Pendidikan dan pelatihan adalah sangat penting apabila 

melalui prosedur yang telah diterapkan sebelumnya.  Dengan cara 

seperti itu diharapkan adanya objektivitas yang memadai kerangka 

pelaksanaan program diklat baik yang dilaksanakan oleh organisasi 

sendiri maupun instansi lain yang menyelenggarakan diklat tersebut. 

Sejalan dengan pendapat Handoko (1996) mengemukakan pendidikan 

adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang 

memiliki kepribadian yang utama dan ideal. 

Konsep kompetensi ini sangatlah luas mengakui bahwa setiap 

orang yang bekerja didasari dengan kompetensi yang dimiliki, 

merupakan bagian dan peran kerja.  Tingkat produktivitas akan berbeda-

beda pada setiap orang yang melakukan aktivitas kerjanya, tergantung 

pada jenis pekerjaan dan kompetensi seseorang. 

Inti pendekatan berdasarkan kompetensi terletak bahwa diakuinya 

bahwa pekerjaan merupakan interaksi ketrampilan, pengetahuan dan 

sikap.  Kenyataan ini harus dapat dilihat dalam standar kompetensi, jika 

tidak sesuai dengan standar akan rendah nilainya.  Apabila suatu 

standar tidak memperlihatkan aspek kerja baik teknis maupun non 
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teknis, maka standar itu tidak dapat merefleksikan dengan benar 

pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam pekerjaan.  Standar 

kompetensi merupakan spesifikasi pelaksanaan yang diharapkan dalam 

pekerjaan.      

4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja  seorang pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda   Kabupaten Gowa juga berhubungan positif secara 

signifikan dengan prestasi kerja. Pengalaman kerja dalam hal ini adalah 

selang waktu menjadi pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda. 

Hal ini membuktikan bahwa selain tingkat pendidikan juga pengalaman 

seorang pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda sangat 

menentukan terhadap kemampuannya atau prestasinya dalam 

menjalankan tugas di lapangan. 

Kenyataan di atas mengungkapkan bahwa seorang pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   yang memiliki pengalaman  lama 

atau banyak, dalam arti telah memiliki masa kerja yang relatif lama, akan 

memiliki tingkat kemampuan/prestasi kerja sebagai pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   yang tinggi. Hal ini sangatlah 

beralasan, karena selama bertugas sebagai pegawai Dinas Pendidikan, 

Olahraga dan Pemuda   dengan sendirinya akan terjadi proses belajar 

dalam diri pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   itu sendiri, 

baik "belajar bagaimana menjadi pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda   yang baik. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan 
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oleh Sigit (dalam Simamora (1997:63) mengatakan bahwa pada 

hakekatnya kemampuan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor 

pembawaan, yang dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan sekitar 

(pendidikan dan pengalaman lingkungan). 

Selanjutnya upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang 

mengutamakan pelavanan bermutu tinggi kepada konstituen merupakan 

suatu keharusan di zaman sekarang. Semua bidang dituntut untuk 

memberikan pelayanan prima. Pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda   pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya. 

Terlebih lagi pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda   adalah termasuk kegiatan yang didanai. diadakan, dikontrol 

oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   harus mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada publik. 

Profesionalisme pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda   dan totalitas dedikasi serta loyalitas pengabdian pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   akan selalu  menjadi bahan 

pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan, 

ketidakmampuan pegawai Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda       

di dalam pelaksanaan tugas mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi hasil, sehingga bermuara kepada 

menurunnya mutu output pelayanan.  Kalaupun sorotan itu lebih 

mengarah kepada sisi-sisi kelemahan pada pegawai Dinas Pendidikan, 
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Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa hal itu tidak sepenuhnya 

dibebankan kepada pegawai  dan mungkin ada sistem yang berlaku, baik 

sengaja ataupun tidak akan berpengaruh terhadap permasalahan tadi.  
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 BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bagian 

terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara umum gambaran prestasi kerja pegawai  pada kategori 

berprestasi mengindikasikan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 

tugas kantor  dengan baik,  cepat dan tepat serta bermutu, Insentif    

berupa gaji dan tambahan penghasilan  sangat sesuai,  tingkat 

pendidikan pegawai berupa latar belakang pendidikan sudah menunjang 

prestasi kerjanya begitu pula dengan  pengalaman kerja.   

2. Terdapat  pengaruh  dari insentif,  tingkat pendidikan   dan  pengalaman 

kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga 

dan Pemuda   Kabupaten Gowa. 

3. Faktor  yang  paling dominan berpengaruh terhadap prestasi kerja Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa adalah insentif 

karena perbaikan insentif akan meningkatkan prestasi kerja pegawai.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dari hasil kesimpulan penelitian, maka 

dapat dirumuskan beberapa implikasi penelitian ini.  Perumusan saran 

penelitian ini menekankan pada upaya meningkatkan kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa . 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh 

insentif, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   Kabupaten Gowa.  

Temuan sebagai bahan yang akan dijadikan agenda untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dengan membenahi dua hal di atas, oleh karena itu 

beberapa faktor yang dipandang sebagai upaya konkrit peningkatan kinerja 

pegawai adalah sebagai berikut : 

1. Pentingnya pengelolaan manajemen kinerja dalam meningkatkan 

prestasi kerja pegawai berupa penyusunan dan penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), menaganalisis standar pendidikan 

tertentu bagi pegawai yang akan ditempatkan dan mengikuti pendidikan 

lanjutan pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, serta 

merancang dan memfasilitasi pegawai yang memiliki pengalaman kerja 

tinggi untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional ataupun  dengan 

tingkat pendidikan yang memadai mendukung kapasitas pegawai akan 

berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. 

2. Penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi kerja pegawai dirasa penting untuk membandingkan beberapa 

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda   atau kantor sejenis yang 

memiliki pola kerja yang sama.  
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KUESIONER PENELITIAN  
 

PENGARUH INSENTIF, TINGKAT PENDIDIKAN DAN 
PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA 

PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN 
PEMUDA KABUPATEN GOWA 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
1. Nama (boleh tidak ditulis) : ……………………………….. 
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*) 
3. Pendidikan  : ……………………………….. 
4. Masa Kerja : ………………………………... 
 
 
*)Coret yang tidak perlu 

 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Anda untuk 

menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan. 
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Anda 

paling sesuai keadaan yang sejujurnya 
3. Ada 4 alternatif jawaban yaitu : 
 

4 : Tinggi/penting/benar 
3 : Sedang/kurang penting/ragu-ragu 
2 : Rendah/tidak penting/salah 
1 : Rendah/sangat tidak penting/sangat salah 

 
. 
3.  Tidak ada jawaban benar atau salah. 



 
 

 

INSENTIF 
 

NO Pernyataan Kompensasi   Alternatif Jawaban 
4 3 2 1 

1 Gaji atau upah yang Anda terima 
diberikan tepat waktu 

    

2 Imbalan yang Anda terima sesuai dengan 
pekerjaan yang Anda kerjakan. 

    

3 Gaji atau upah yang Anda terima sesuai 
dengan jenjang pendidikan Anda 

    

4 Tunjangan yang diberikan di luar gaji 
pokok mencukupi kebutuhan Anda. 

    

5  Anda mendapatkan bonus dari 
Organisasi apabila Anda telah 
menyelesaikan pekerjaan Anda tepat 

    

6 Biaya pengobatan apabila Anda sakit 
ditanggung oleh Kantor 

    

7 Pekerjaan yang Anda jalani saat ini 
sangat menarik dan membuat kinerja 
Anda meningkat 

    

8 Pekerjaan Anda saat ini memberikan 
kesempatan Anda menggunakan 
keterampilan yang Anda miliki. 

    

9 Wewenang dan tanggung jawab 
pekerjaan yang diberikan kepada Anda 
membuat Anda bersemangat dalam 
menyelesaikan pekerjaan Anda 

    

10 Anda mendapatkan penghargaan (dalam 
bentuk uang, barang, dll) apabila kinerja 
Anda baik 

    

11 Anda mendapatkan pengakuan dari 
atasan Anda atas hasil kerja yang telah 
Anda capai. 

    

12 Kondisi kerja berupa fasilitas (kamar 
mandi, tempat istirahat, tempat ibadah, 
dll) dan ligkungan di organisasi ini sangat 
mendukung dan memadai 

    

13 Pembagian kerja di organisasi ini baik 
sehingga saya dapat mengerjakannya 
dengan baik 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

TINGKAT PENDIDIKAN 
 

NO Pernyataan Tingkat Pendidikan Alternatif Jawaban 
4 3 2 1 

1 Pendidikan terakhir saudara (i) saat 
pertama kali diangkat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil sudah sangat memadai 

    

2 Latar belakang pendidikan saudara (i) 
sangat berhubungan dengan bidang kerja 
saudara saat ini 

    

3 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Gowa selalu termotivasi untuk 
melanjutkan Pendidikan 

    

4 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Gowa selalu selalu 
mempertimbangkan latar belakang 
pendidikan dalam penerimaan Pegawai 

    

5 Latar belakang pendidikan saudara (i) 
sangat berhubungan berpengaruh dalam 
peningkatan kinerja 

    

6 Selama menjadi PNS pada pada Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Gowa saudara selalu 
ditawarkan mengikuti program beasiswa 
(dan sejenisnya) untuk melanjutkan 
tingkat pendidikan 

    

7 Program pendidikan lanjutan yang 
ditawarkan kepada pengawai sangat 
berhubungan dengan peningkatan kinerja 
saudara 

    

8 Setelah menyelesaikan program 
pendidikan lanjutan prestasi kerja PNS 
selalu meningkat 

    

 



 
 

 

PENGALAMAN KERJA 
 

NO Pernyataan Pengalaman Kerja Alternatif Jawaban 
4 3 2 1 

1 Sebelum ditetapkan sebagai PNS 
saudara telah mempunyai pengalaman 
bekerja pada bidang lain 

    

2 Bidang Pekerjaan saudara sebelum 
menjadi PNS sangat menunjang 
profesionalisme saudara sekarang 
sebagai PNS di pada Dinas Pendidikan, 
Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa 

    

3 Sebelum ditetapkan sebagai PNS  
Saudara (i) telah berada usia yang 
matang secara fisik dan psikologis 

    

4 Sebelum ditempatkan pada pada Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Gowa Anda telah ditempatkan 
pada unit kerja yang lain 

    

5 Pengalaman saudara sebelum menjadi 
PNS di pada Dinas Pendidikan, Olahraga 
dan Pemuda Kabupaten Gowa sangat 
menunjang profesionalisme saudara 
sekarang 

    

6 Pengalaman saudara ditempatkan pada 
unit kerja lain sangat menunjang 
profesionalisme saudara sekarang 

    

 
PRESTASI KERJA 
 

NO Pernyataan Prestasi Kerja Alternatif Jawaban 
4 3 2 1 

1 Pegawai  di lingkungan pada Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Gowa, mampu 
menyelesaikan tugas-tugas tambahan 
yang diberikan  tepat waktu. 

    

2 Pegawai di lingkungan pada Dinas 
Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Gowa, Seringkali membantu 
menyelesaikan pekerjaan  di luar   

    

 
 
 
 
 



 
 

 

 
NO Pernyataan Pengalaman Kerja Alternatif Jawaban 

4 3 2 1 
3 Kegiatan yang dilaksanakan  

pelaksanaan Tupoksi pada Pegawai di 
lingkungan pada Dinas Pendidikan, 
Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa 
cenderung membosankan  bagi Pegawai   

    

4 Pegawai  mampu mempertangung 
jawabkan tugasdan tanggungjawabnya 
secara langsung kepada atasan.  

    

5 Volume pekerjaan yang di laksanakan 
oleh pegawai Pegawai di lingkungan 
pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Gowa sudah sesuai  
dengan  tugas pokok dan fungsinya.  

    

6 Pegawai sering memunculkan ide-ide 
kreatif dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya. 

    

7 Pegawai selalu di berikan kesempatan 
untuk menyelesaikan  tugas dan 
pekerjaan sesuai dengan kemampuan  
yang dimilikinya.    

    

8 Pegawai selalu melaporkan kesalahan 
yang terjadi dalam melaksanakan tugas 
dan meminta masukan dari atasan untuk  
menyelesaikannya.   

    

9 Pegawai mampu  menyelesaikan 
permasalahan pribadi  yang di hadapi  
saat menyelesaikan tugas dan 
pekerjaannya di lingkungan kantor.  
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