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ABSTRAK 

Meylinda Arifin, Burhanuddin dan Hafiz Elfiansya Parawu. Dampak 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Peningkatan Kinerja 

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Kinerja pegawai sangatlah penting karena kinerja merupakan salah satu tolak 

ukur terpenting dari kualitas suatu instansi. Kinerja pegawai saat ini masih menjadi 

permasalahan, dimana masih rendahnya tingkat produktivitas kerja yang dihasilkan 

pegawai dan salah satu mekanisme yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai adalah dengan cara pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar 

dapat memotivasi pegawai untuk lebih giat bekerja dan meningkatkan kinerjanya. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemberian TPP pada 

peningkatan kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan 

tipe deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampelnya menggunakan purposive 

sampling yakni dengan mengambil sebagian dari setiap golongan pegawai yang 

menerima TPP yaitu sebanyak 97 responden. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi 

persentase hasil dari setiap indikator telah menunjukkan hasil yang baik, dimana 

pada indikator kualitas mencapai 84,41%, indikator kuantitas 83,09%, indikator 

ketepatan waktu 84,20%, indikator kehadiran 83,92%, dan pada indikator 

kemampuan bekerja sama mencapai 79%. Dari uraian persentase tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan 

adanya pemberian TPP ini, maka para pegawai lebih produktif dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

Kata Kunci: Dampak, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Kinerja Pegawai  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih jauh 

dari kondisi yang ideal. Maka dari itu Tambahan Penghasilan Pegawai bagi 

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu mekanisme yang disiapkan oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan para pegawai serta 

meningkatkan kinerja pegawai. 

Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini diatur dalam 

pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Dalam pasal tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: Pertama, 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kedua, 

tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat 

bertugas, kindisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan 

objektif lainnya. Ketiga, pemberian tambahan penghasilan kepada ASN Daerah 

ditetapkan oleh Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Keempat, 

dalam hal belum adanya peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan 

tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Kelima, 

Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan. Keenam, Dalam 
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hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN tanpa 

melalui persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 

Bidang Keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer 

Umum atas usulan Menteri.  

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jeneponto diatur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Kabupaten Jeneponto, dimana maksud dari pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) kepada setiap PNS ini untuk menjamin kesejahteraan 

pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi serta penuh 

dengan rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap NKRI, Pemerintah 

Daerah dan masyarakan Kabupaten Jeneponto. Adapun tujuan dari suatu 

pemberian TPP sebagaimana yang dimaksud yaitu untuk: (a) Meningkatkan 

motivasi dan produktivitas kinerja pegawai; (b) nda Meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat; (c) Meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan (d) 

Untuk meningkatkan disiplin pegawai.  

Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu mekanisme yang 

baik untuk meningkatkan kinerja pegawai karena pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai ini dapat meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, 

serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip 

pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran, dan apabila dengan 

keberadaan tambahan penghasilan ini membuat pegawai merasa terpenuhi segala 

kebutuhannya dalam artian merasa lebih sejahtera maka mereka akan 
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mengerjakan pekerjaannya dengan baik agar kinerja mereka meningkat. 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja adalah pemberian 

tambahan penghasilan kepada Pergawai Negeri Sipil dalam mengerjakan fungsi 

dan tugas pokok berdasarkan capaian rencana kerja bulanan yang diukur atau 

dinilai dari laporan kerja harian pegawai.  Sehingga para pegawai melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik agar dapat mencapai tingkat kinerja yang baik pula. 

Tambahan Penghasilan Pegawai ini sangat penting untuk diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil karena dengan pemberian TPP ini maka dapat meningkatkan 

kinerja pegawai sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Anas Yalitoba 

(2019), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian TPP ini 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di 

kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sini. Dan dalam usaha meningkatkan kinerja 

pegawai melalui pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai, indikator 

hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu yang berpengaruh dominan. Sehingga 

dapat diketahui bahwa tambahan penghasilan yang diberikan dapat berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja pegawai, dimana salah satunya adalah dapat 

menumbuh kembangkan sikap ketaatan pada pegawai.  

Keberadaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini diharapkan dapat 

menjadi pemicu terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Harapan 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriana Madjid 

(2016), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tambahan penghasilan 

pegawai dan kemampuan kerja pegawai diketahui bahwa secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor BAPPEDA 
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Kabupaten Morowali berdasarkan analisis hasil uji regresi. Kinerja pegawai akan 

meningkat apabila tambahan penghasilan serta kemampuan kerja lebih 

ditingkatkan dan juga terus diperbaiki kualitasnya. 

Tambahan Penghasilan Pegawai ini dianggap sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pegawai karena pada penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menyatakan bahwa adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, seperti halnya pada penelitian 

yang dilakukan oleh Satrio Tristiadi (2017), dimana pada hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa tambahan penghasilan pegawai berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai di Bagian Pembangunan Sekretariat 

Kabupaten Berau. Pada hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa jika 

tambahan penghasilan pegawai ditingkatkan, maka akan berujung pada 

peningkatan kinerja pegawai. Namun, apabila tambahan penghasilan pegawai itu 

menurun atau kurang lancar, maka akan memicu penurunan pada kinerja 

pegawainya.  

Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai 

Negeri Sipil ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai 

dimana pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini dapat meningkatkan 

kinerja para pegawai. 

Dalam penelitian ini, kinerja pegawai diukur dengan indikator menurut 

Mathis dan Jackson (2011) yang meliputi 5 indikator, yakni: (1) Kualitas, yaitu 
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kualitas pekerjaan yang telah dihasilkan oleh pegawai kualitas pekerjaan yang 

telah dihasilkan oleh pegawai dan kesempurnaan tugas dari keterampilan pegawai. 

(2) Kuantitas, yakni seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam sehari atau 

dari jumlah aktivitas yang ditugaskan kepada pegawai serta hasil dari tugas 

tersebut. (3) Ketepatan waktu, yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 

aktivitas diwaktu yang lebih awal sehingga dapat menyelesaikan suatu pekerjaan 

berdasarkan waktu yang telah ditentukan. (4) Kehadiran, yaitu bentuk hasil 

aktivitas pegawai yang didukung dengan tingkat kehadiran yang tinggi yang 

diukur dari keberadaan pegawai pada jam kantor. (5) Kemampuan bekerja sama, 

ialah kesediaan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan rekan kerja 

yang lain dalam penyelesaian suatu pekerjaan dan tugas yang diberikan.  

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu instansi 

pemerintahan yang berada di Kabupaten Jeneponto yang menerapkan pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai guna meningkatkan kinerja bagi para Pegawai 

Negeri Sipil. Jadi sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini tak 

lain di maksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto (pada tanggal 24 Maret 2021), terlihat bahwa meskipun 

sudah adanya pemberian TPP sejak tahun 2018, tetapi masih ada beberapa 

pegawai yang datang terlambat ke kantor dan juga masih terdapat adanya pegawai 

yang pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pegawai 

dapat terlihat dan dapat diketahui karena pada Dinas Pertanian Kabupaten 
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Jeneponto telah menerapkan sistem absensi wajah (face print), sehingga 

keterlambatan dan ketepatan waktu kehadiran pegawai tercatat secara otomatis.  

Kemudian permasalahan selanjutnya adalah pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai ini terkadang terlambat diberikan kepada para pegawai. 

Sedangkan Tambahan Penghasilan Pegawai inilah yang dijadikan motivasi bagi 

pegawai untuk lebih giat dan lebih bersemangat dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan karena diyakini mampu memenuhi kebutuhan pegawai. Apabila 

pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini diberikan sesuai dan tepat waktu, 

maka akan berdampak pada peningkatan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. 

Akan tetapi, jika pemberian TPP ini terkendala dan tidak diberikan sebagaimana 

mestinya, maka akan menimbulkan rasa malas kepada pegawai untuk melakukan 

pekerjaan. Sehingga kemungkinan kinerja pegawai akan menurun dan pegawai 

tidak bekerja secara produktif. 

Saat ini kinerja pegawai masih menjadi permasalahan pada suatu 

instansi/organisasi. Penyebabnya yaitu tingkat produktivitas kerja yang dihasilkan 

masih rendah dan juga dapat dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah 

kurangnya tunjangan/kompensasi yang diberikan kepada pegawai untuk dapat 

memotivasi agar pegawai lebih giat bekerja dan meningkatkan kinerjanya. Hal 

inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar peningkatan 

kinerja pegawai setelah adanya sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

ini. Sehingga penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai 

“Dampak Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada 

Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

pada kualitas kerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto? 

2. Seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

pada kuantitas kerja pegawai Dinas Pertanian kabupaten Jeneponto? 

3. Seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

pada ketepatan waktu kerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto? 

4. Seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

pada tingkat kehadiran pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto? 

5. Seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

pada kemampuan bekerja sama pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) berdasarkan kualitas kerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) berdasarkan kuantitas kerja pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) berdasarkan ketepatan waktu kerja pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) berdasarkan kehadiran pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jenepomto. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai berdasarkan kemampuan bekerja sama pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai satu diantara bahan 

pertimbangan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi landasan bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Pada penelitian Anas Yalitoba (2019), tentang “Pengaruh Tambahan 

Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sigi”. Berdasarkan hasil penelitiannya, tambahan penghasilan pegawai 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Dimana indikator yang berpengaruh 

dominan dalam tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

adalah hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu. Maka dapat diketahui bahwa 

tambahan penghasilan dapat berpengaruh meningkatkan kinerja terutama 

dapat menimbulkan sikap ketaatan pada diri seorang pegawai. Dan dengan 

demikian, Pemerintah Kabupaten Sigi harus mampu mengidentifikasi sumber-

sumber pembiayaan untuk tunjangan berbasis kinerja dan merumuskan 

mekanisme pembiayaan tunjangan berbasis kinerja sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dan kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten Sigi 

(Yalitoba, 2019). 

2. Pada penelitian Meriana Madjid (2016), tentang “Pengaruh Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
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Kabupaten Morowali”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan Tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan kerja pegawai 

diketahui bahwa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai di kantor BAPPEDA Kabupaten Morowali berdasarkan 

analisis hasil uji regresi. Kinerja pegawai akan meningkat apabila tambahan 

penghasilan serta kemampuan kerja lebih ditingkatkan dan juga terus 

diperbaiki kualitasnya (Madjid, 2016). 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Satrio Tristiadi (2017), tentang 

“Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan pegawai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Bagian 

Pembangunan Sekretariat Kabupaten Berau. Pada hasil penelitiannya juga 

menunjukkan bahwa jika tambahan penghasilan pegawai ditingkatkan, maka 

akan berujung pada peningkatan kinerja pegawai. Namun, apabila tambahan 

penghasilan pegawai itu menurun atau kurang lancar, maka akan memicu 

penurunan pada kinerja pegawainya (Tristiadi, 2017). 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini 

berpengaruh positif dan signifikan bagi kinerja pegawai dan pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai ini dapat meningkatkan kinerja para pegawai sesuai dengan 

apa yang diharapkan.  
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Pada penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kinerja seorang 

pegawai dapat dipengaruhi oleh adanya pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP). Oleh karena itu pada penelitian yang akan saya lakukan pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, pemberian Tambahan PenghasiIan 

Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto seperti pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.  

Adapun persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

peneIitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Persamaan serta perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan 

No. Penelitian terdahulu Persamaan  Perbedaan  

1.  Penelitian Anas Yalitoba (2019) 

Universitas Satyagama, dengan 

judul “Pengaruh Tambahan 

Penghasilan Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sigi”. 

 Isu 

 Fokus 

penelitian  

 Jenis 

penelitian 

 Peraturan 

yang 

digunakan 

 Variabel  

 Teknik 

penentuan 

sampel  

  Hipotesis 

penelitian  



12 

 

  
  

 Tipe 

penelitian  

 Teknik 

analisis data  

2.  Penelitian Meriana Madjid (2016) 

Universitas Tadulako, dengan judul 

“Pengaruh Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) dan Kemampuan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Badan Perencanaan, Penelitian 

dan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Morowali”. 

 Isu 

 Fokus 

penelitian  

 Jenis dan tipe 

penelitian 

 Teknik 

pengambilan 

sampel 

 Peraturan 

yang 

digunakan  

 Variabel  

 Definisi 

operasional  

 Teknik 

analisis data 

3.  Penelitian Satrio Tristiadi (2017) 

Universitas Terbuka Jakarta, dengan 

judul “Pengaruh Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Bagian Pembangunan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Berau.  

 Isu 

 Fokus 

penelitian  

 

 

 

 

 Peraturan 

yang 

digunakan  

 Variabel  

 Definisi 

operasional  

 Jenis dan tipe 

penelitian  

 Penentuan 

sampel  

 Teknik 

analisis data  
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Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak 

pada lokasi penelitian, peraturan yang digunakan, variabel, tipe penelitian, 

penentuan sampel, definisi operasional dan teknik analisis data. Dan persamaan 

antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas dan 

mengkaji tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam peningkatan 

kinerja pegawai dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif.  

B. Teori dan Konsep 

1. Konsep Kompensasi Pegawai  

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai 

bentuk balas jasa atas apa yang telah mereka kerjakan. Sistem kompensasi ini 

berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam membentuk perilaku dan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena pemberian kompensasi dapat 

dijadikan  sebagai bahan motivasi bagi para pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. 

Kompensasi sebagai salah satu jenis penghargaan yang diberikan berdasarkan 

dengan penilaian kinerja pegawai, sehingga kompensasi dikatakan sebagai faktor 

pendorong bagi pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya karena semakin tinggi 

kinerja pegawai, maka semakin besar pula kompensasi yang akan diberikan 

untuknya. 

Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai bentuk balas jasa, 

penghargaan, serta sebagai bentuk tanda terima kasih. Pemberian kompensasi dapat 

berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai karena dapat 
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menumbuhkan rasa semangat untuk bekerja serta dijadikan sebagai motivasi untuk 

bekerja lebih giat, sehingga pada akhirnya kinerja pegawai akan meningkat dengan 

sendirinya. Kompensasi menurut Panggabean (2002), juga disebut sebagai 

penghargaan atau ganjarab yang dapat didefinisikan sebagai bentuk penghargaan 

yang diberikan kepada pegawai sebagai tanda balas jasa atas kontribusi yang telah 

mereka berikan kepada organisasi. Kemudian Notoadmojo (2009), berpendapat 

bahwa kompensasi adalah yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk 

kerja mereka. Adapun pendapat dari Siswanto (2011), yang mengemukakan bahwa 

kompensasi adalah istilah Iuas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansiaI 

yang diterima melalui hubungan karyawan dengan organisasi. Kemudiam Nawawi 

(2007), mengatakan kompensasi merupakan suatu penghargaan atau ganjaran pada 

para pekerja yang teIah memberikan kontribusi dalam perwujudan suatu tujuan.  

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengertian kompensasi yang telah 

diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diberikan kepada pegawai sebagai imbalan balas jasa dan 

penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan yakni bekerja untuk memenuhi 

pencapaian tujuan dari suatu organisasi maupun instansi. Pemberian kompensasi 

ini juga merupakan sarana motivasi untuk mendorong semangat para pegawai 

dalam bekerja sehingga dapat menimbulkan adanya peningkatan pada kinerja 

pegawai. 

b. Jenis-Jenis Kompensasi 

Menurut Rivai (2004), kompensasi terbagi menjadi dua yaitu sebagai 

berikut: 
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1.  Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung, yaitu sebagai berikut: 

a. Kompensasi finansial langsung terdiri atas pembayaran pokok seperti gaji 

dan upah, pembayaran insentif, pembayaran prestasi, bonus, komisi, 

bagian keuntungan, opsi saham. Sedangkan pembayaran tertanggung 

meliputi tabungan hari tua dan saham kumulatif.   

b. Kompensasi finansial tidak langsung terdiri atas proteksi, yaitu asuransi, 

pesangon, pensiun, dan sekolah anak. Kompensasi luar jam kerja yaitu 

seperti lembur, cuti sakit, cuti hamil, dan hari besar. Sedangkan 

berdasarkan fasilitas yakni meliputi rumah, kendaraan, dan biaya pindah.  

2. Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi non finansial terdiri atas karir yang meliputi jabatan, promosi, 

pengakuan karya, peluang, serta prestasi istimewa. Sedangkan lingkungan kerja 

meliputi kenyamanan dalam bekerja, mendapatkan pujian, merasa senang dan 

tenang. 

Sementara itu, Panggabean (2002) mengemukakan bahwa jenis-jenis 

kompensasi terdiri atas kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung, 

yakni sebagai berikut: 

1. Kompensasi langsung terdiri atas: 

a. Gaji 

Gaji adalah suatu imbalan finansial yang diberikan pada pegawai secara 

teratur, yaitu mingguan, bulanan, maupun tahunan. teratur.  
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b. Upah 

Upah adalah suatu imbalan finansial langsung yang diberikan pada para 

pegawai berdasarkan jam kerja dan banyaknya pelayanan yang dilakukan 

oleh pegawai. 

c. Insentif  

Insentif adalah suatu imbalan langsung yang diberikan pada pegawai 

karena telah menghasilkan kinerja yang melebihi ketetapan dari standar 

mutu kerja.  

2. Kompensasi  tidak langsung  

Kompensasi tidak langsung yaitu suatu kompensasi tambahan yang 

diberikan atas dasar keinginan suatu instansi terhadap semua pegawai dalam 

usaha meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Contohnya yaitu seperti bantuan 

perumahan, asuransi jiwa, serta asuransi kesehatan. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi menurut Mangkunegara 

(2011), ada enam faktor yang mempengaruhi kabijakan kompensasi yaitu :  

1. Faktor Pemerintah  

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi 

(angkutan), inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 
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2. Penawaran Bersama antar Perusahaan dan Pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat 

terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh 

perusahaan kepada pegawainya. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan 

dalam merekrut pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu 

yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. 

3. Standard Biaya Hidup Pegawai  

Kebijakan kompensasi perlu dipertimbangkan standard biaya hidup minimal 

pegawai. Ini disebabkan karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan keluarganya maka 

pegawai akan merasa aman. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman 

pegawai akan memungkinkan pegawai dapat bekerja denngan penuh semangat 

dan termotivasi untuk mencapai tujuan instansi. 

4. Ukuran Perbandingan Upah 

Kebiajakan dalam menentukan kompensasi juga dipengaruhi oleh ukuran 

besar kecilnya suatu instansi, masa kerja pegawai, dan tingkat pendidikan, 

yang berarti perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat 

dari pendidikan pegawai, masa kerja, dan juga ukuran instansi.  

5. Permintaan dan Persediaan 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu mempertimbangkan 

tingkat permintaan dan persediaan pasar. Artinya yaitu kondisi pasar pada saat 

ini perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah 

pegawai. 
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6. Kemampuan Membayar 

Kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya jangan 

sampai menentukan kebijakan kompensasi diluar batas kemampuan yang ada 

pada instansi. 

 

d. Tujuan Pemberian Kompensasi  

Menurut Handoko (2001) tujuan pemberian kompensasi ada dua, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi Tenaga Kerja  

Pemberian kompensasi kepada tenaga kerja akan memperoleh keuntungan 

finansial dan nonfinansial antara lain tenaga kerja mendapat upah yang lebih 

besar. Hal ini mendorong para tenaga kerja dalam mengembangkan diri 

masing-masing dan juga mendorong pegawai dalam berusaha memperoleh 

upah dan memperbaiki hidupnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi instansi atau perusahaan, tujuan pemberian kompensasi yaitu untuk 

meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja pegawai sehingga memberi 

motivasi kepada pegawai untuk bekerja lebih bersemangat, lebih cepat dalam 

mengerjakan pekerjaan dan lebih disiplin.  

2. Konsep Tambahan PenghasiIan Pegawai (TPP)  

a. Pengertian Tambahan PenghasiIan Pegawai (TPP)  

Kompensasi berupa tambahan penghasilan  sangat berpengaruh pada 

kinerja pegawai sehingga tambahan penghasilan pegawai ini penting untuk 
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diberikan kepada pegawai. Dengan keberadaan tambahan penghasilan ini, para 

pegawai jadi lebih termotivasi dalam bekerja serta memberikan rasa semangat 

kerja yang tinggi sehingga kinerja yang dihasilkan para pegawai lebih meningkat.   

Tambahan penghasilan  pegawai adalah tambahan penghasilan pegawai 

negeri sipil yang dibayarkan selain gaji atas dasar kriteria tertentu dalam rangka 

meningkatkan efisiensi kerja pegawai dan memotivasi pegawai untuk bekerja 

lebih disiplin. Tambahan penghasilan pegawai merupakan bentuk  tunjangan atau 

insentif yang diberikan kepada pegawai atas kinerja dan prestasi yang telah 

diberikan kepada organisasi. Insentif merupakan sebagai sarana motivasi yang 

mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang 

dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra diluar gaji atau upah yang telah 

ditentukan. 

Tambahan penghasilan ini dihitung dan dibagikan kepada masing-masing 

individu karyawan, sehingga kriteria penghasilan tambahan adalah individu. 

Akibatnya, pemerintah daerah yang memberikan pendapatan tambahan perlu 

mengembangkan data kinerja dasar  sebagai panduan jumlah pendapatan 

tambahan  yang  diberikan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan kinerja 

para pegawai adalah melalui kompensasi. bentuk kompensasi bagi karyawan 

selain gaji. Kompensasi adalah semua yang diterima pegawai sebagai imbalan atas 

pekerjaan mereka, Sedarmayanti (2011). Kemudian Hasibuan (2011), 

mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada 
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pegawai tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan 

alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi.  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan  bentuk 

kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu tanda 

balas jasa atas prestasi kerja yang telah dihasilkan. Tambahan Penghasilan 

Pegawai ini juga merupakan suatu alat motivasi pegawai dalam meningkatkan 

kinerjanya. Sehingga dengan adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), 

maka pegawai akan merasa mendapatkan dorongan motivasi untuk menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan waktu yang diberikan.  

b. Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  

Tujuan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto adalah untuk:  

1) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja pegawai. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

4) Meningkatkan disiplin pegawai. 

c. Kendala Pelaksanaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Dan 

Penanggulangannya 

1. Kendala Pelaksanaan Tambahan Penghasilan : 
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a) Kendala yang dihadapi dalam memberikan penghasilan tambahan bagi 

pekerja hanya terletak pada kemampuan daerah untuk berprestasi.  

b) Kesulitan dalam penilaian objektif kapasitas agen yang menerima beban 

kerja tambahan 

2. Penanggulangannya : 

a) Meningkatkan efisiensi penerimaan daerah, baik pemekaran maupun 

intensifikasi, sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Daerah Hukum 

(PAD)  dan tidak berdampak pada masyarakat.  

b) Diperlukan analisis yang cermat terhadap jumlah pekerjaan yang diberikan 

kepada seorang pegawai agar pelaksanaan TPP dapat tepat sasaran. 

c) Perencanaan anggaran yang optimal diperlukan untuk memberikan 

penghasilan tambahan yang sesuai dengan beban kerja, kapasitas pegawai, 

dan disiplin pegawai yang menerima beban tambahan tersebut. 

 

d. Klasifikasi Pemberian Tambahan Penghasilan 

Adapun klasifikasi pemberian tambahan penghasilan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2018 Tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto, meliputi: 

1. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada: 

a. PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

b. PNS yang menduduki jabatan administrator, pengawas dan pelaksana. 

c. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 
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2. Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada : 

a. PNS yang diberhentikan sementara. 

b. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara. 

c. PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. 

d. PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara, komisioner atau anggota 

lembaga non struktural. 

e. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit dan 

cuti karena alasan penting (lebih dari 14 hari), serta cuti diluar tanggungan 

Negara. 

f. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

g. PNS jabatan fungsional guru, pengawas sekolah dan fungsional dokter 

spesialis/ahli (khusus dokter spesialis/ahli telah diberikan tunjangan 

kelangkaan profesi dan/atau tunjangan lain yang sejenis). 

h. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan/titipan kerja di luar lingkungan 

instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 

i. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun 

(MPP). 

j. PNS instansi/lembaga/daerah lain yang berstatus sebagai pegawai titipan. 

k. Pegawai yang tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 7 (tujuh) hari 

kerja berturut-turut atau selama 11 (sebelas) hari kerja secara kumulatif 

dalam satu bulan. 
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3. Konsep Kinerja Pegawai 

a. Pengertian Kinerja dan Kinerja Pegawai  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja 

pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari setiap individu yang bekerja dalam 

instansi atau organisasi. Kinerja yang baik adalah hasil pekerjaan optimal dan 

sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.  

Kinerja menurut Sastrohadiwiryo (2015) berasal dari kata job performance 

yang berarti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Moeheriono (2010), menyatakan bahwa 

kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis 

suatu organisasi. Kemudian Hasibuan (2012), menyatakan bahwa Kinerja seorang 

pegawai dapat dipahami sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan keahlian, 

pengalaman, kesungguhan dan  waktu. Sedangkan menurut Mangkunegara (2013) 

prestasi kerja seorang pegawai merupakan hasil  kualitas dan kuantitas kerja yang 

dilakukan pegawai dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan. 

Kemudian Edison (2016), mengungkapkan bahwa kinerja pegawai adalah 

rekaman catatan hasil (out come) dari sebuah pekerjaan atau aktivitas yang 



24 

 

  
  

dilakukan pegawai terkait dalam rentang waktu tertentu. Kinerja adalah produk 

dari sebuah proses kerja yang diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan 

apa yang sudah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Simanjuntak (2007), 

menyatakan bahwa secara filosofi kinerja merupakan suatu usaha meningkatkan 

kualitas kehidupan kerja, yakni hari ini lebih baik dari hari esok. 

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja seorang pegawai dan 

merupakan suatu usaha meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada seorang 

pegawai secara keseluruhan sesuai rentang waktu tertentu.  

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Menurut Pasolong (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan antara lain: 

1. Kemampuan: Termasuk kemampuan dalam suatu bidang yang dipengaruhi 

oleh bakat, kecerdasan yang cukup (kecerdasan)  dan perhatian.  

2. Kesiapan: Kesediaan untuk mengerahkan upaya tingkat  tinggi untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

3.  Energi : Sumber tenaga dari dalam diri seseorang. Dengan  energi, seseorang 

dapat merespon dan bereaksi terhadap apa pun yang dibutuhkan tanpa berpikir 

panjang atau perhatian sadar, sehingga ketajaman dan fokus dalam manajemen 

tugas menjadi lebih tinggi. 

4. Teknologi: Menerapkan pengetahuan yang ada untuk memudahkan pekerjaan.  
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5.  Kompensasi: sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

pencapaian yang menguntungkannya. 

Kemudian Mahmudi (2010) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut:  

1. Faktor pribadi meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan 

diri, motivasi dan komitmen  individu.  

2. Unsur-unsur kepemimpinan, meliputi: Kualitas  dorongan, semangat, arahan 

dan dukungan dari pemimpin atau pemimpin tim.  

3. Elemen tim, meliputi: Kualitas dukungan dan antusiasme dari rekan satu tim, 

kepercayaan pada anggota tim lain, keterlibatan dan kekompakan anggota tim. 

4. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem meliputi: Sistem kerja, sarana 

dan prasarana kerja yang disediakan oleh organisasi, proses organisasi dan 

budaya kerja dalam. 

c. Indikator Kinerja  

Dalam memberikan batasan untuk mengukur kinerja pegawai, maka 

kinerja diukur dengan indikator menurut Mathis dan Jackson (2011: 378), sebagai 

berikut:  

1. Kualitas 

Kualitas diukur dari pandangan pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

telah dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan pegawai. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan memenuhi tujuan yang diharapkan dari 

pekerjaan tersebut. 

 



26 

 

  
  

2. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah dari 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. Kuantitas kerja dapat dilihat dari 

kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu kerja pegawai diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu dan dapat menyelesaikan pada 

waktu yang telah diitetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas yang lain. 

4. Kehadiran 

Kehadiran pegawai merupakan suatu bentuk hasil aktivitas pegawai yang 

didukung dengan tingkat kehadiran yang tinggi. Kehadiran diukur dari 

kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk 

membuktikan hadir tidaknya dalam bekerja. 

5. Kemampuan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama yaitu kemampuan seorang pegawai untuk bekerja 

sama dengan pegawai yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil 

guna yang besar. 

 

Kemudian menurut Robbins (2006), secara individu untuk mengukur 

kinerja karyawan maka indikator yang digunakan yaitu: 

 



27 

 

  
  

1. Kualitas  

Kualitas diukur dengan persepsi karyawan tentang kualitas pekerjaan yang 

dilakukan dan penyelesaian tugas sehubungan dengan keterampilan dan 

kemampuan pekerja.  

2.  Kuantitas  

Kuantitas adalah kuantitas yang diproduksi yang dinyatakan sebagai 

jumlah unit, jumlah siklus operasi yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu adalah tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal 

waktu tertentu, dipertimbangkan dalam hal koordinasi dengan keluaran 

sambil memaksimalkan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas lain.  

4. Efisiensi  

Efisiensi adalah  penggunaan sumber daya organisasi secara maksimal 

(tenaga, uang, teknologi dan material) dengan tujuan meningkatkan hasil  

setiap unit dalam penggunaan sumber daya asli.  

5.  Independensi  

Independensi adalah sejauh mana seorang pegawai  nantinya  dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya.  

6. Komitmen untuk bekerja  

Komitmen untuk bekerja adalah sejauh mana seorang karyawan 

berkomitmen untuk bekerja dengan agen dan bertanggung jawab atas 

kantor. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana sesuai teori 

berhubungan antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap 

masalah penelitian. Konsep yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

menggambarkan dampak pemberian tambahan penghasilan pegawai pada 

peningkatan kinerja pegawai.  

Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

dengan tujuan menganalisis dampak dari pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai terhadap peningkatan kinerja pegawai. Dalam penelitian ini, pengukuran 

kinerja pegawai yang digunakan yakni 5 indikator pengukuran kinerja dari Mathis 

dan Jackson (2011), yaitu: 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu  

4. Kehadiran  

5. Kemampuan bekerja sama  
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Dengan demikian, maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian   

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, 

yaitu dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada peningkatan 

kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu hipotesis 

yang digunakan ialah hipotesis deskriptif. Terdapat ada 5 pilihan hipotesis yang 

dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan teori yang digunakan, yakni sebagai 

berikut: 

1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdampak pada kualitas kerja 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto sebesar 60% 

Dampak Pemberian 

Tambahan PenghasiIan 

Pegawai (TPP)  

Kinerja Pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten 

Jeneponto 

Kualitas Kuantitas Ketepatan 

waktu  
Kehadiran Kemampuan 

bekerja sama  

Peningkatan kinerja 

pegawai  
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2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdampak pada kuantitas kerja 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto sebesar 60% 

3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdampak pada ketepatan waktu 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto sebesar 60% 

4. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdampak pada kehadiran 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto sebesar 60% 

5. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdampak pada kemampuan 

bekerja sama pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto sebesar 60% 

E. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu variabel  yang 

memiliki berbagai aspek atau kondisi di dalamnya yang berfungsi mendominasi 

dalam kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan lainnya. Fokus  dalam 

penelitian ini adalah Dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

pada peningkatan kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Variabel Dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

terhadap peningkatan kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, 

dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan indikator kinerja dari Mathis 

dan Jackson (2011), yaitu: 

1. Kualitas  

Kualitas diukur dari segi pandangan pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dilakukan dan penyelesaian tugas terhadap keterampilan pegawai. Kualitas 

kerja pegawai dikategorikan berkualitas apabila terpenuhinya: 
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a. Keterampilan pegawai adalah kemampuan dan penguasaan teknis 

operasional pada bidang tertentu yang dimiliki oleh seorang pegawai di 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

b. Kecakapan pegawai adalah kecakapan bekerja yang dilihat dari keseriusan 

pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktunya.  

c. Tingkat kompetensi dalam bekerja adalah hasil pekerjaan yang dilakukan 

oleh seorang pegawai sesuai dengan  standar kualitas kerja yang telah 

ditetapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

d. Memenuhi tugas dan fungsi adalah kemampuan seorang pegawai dalam 

melaksanakan segala tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya 

masing-masing. 

2. Kuantitas   

Kuantitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah dari aktivitas 

yang ditugaskan beserta hasilnya. Kuantitas kerja yang dihasilkan menurut 

jumlah dari: 

a. Jumlah tugas yang dapat diselesaikan yaitu jumlah pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh seorang pegawai dalam waktu tertentu sesuai dengan 

hasil yang diharapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 

b. Jumlah pekerjaan dalam sepekan yaitu jumlah hasil beban kerja yang 

mampu diselesaikan oleh seorang pegawai dalam waktu sepekan di Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

c. Mencapai standar kerja yang ditentukan yaitu kemampuan seorang 

pegawai dalam mencapai atau bahkan melampaui jumlah standar kerja 

yang telah ditentukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  
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3. Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu kerja pegawai diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan pada waktu yang telah diitetapkan. Pegawai 

dikategorikan tepat waktu apabila: 

a. Menyelesaikan pekerjaan sesuai target yaitu kemampuan seorang pegawai 

dalam menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan 

kepadanya sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian yang telah 

ditentukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

b. Membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan yaitu kemampuan seorang 

pegawai dalam membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan yang akan 

mereka kerjakan sebelum melakukan pekerjaan tersebut.  

c. Efisiensi pegawai dalam bekerja yaitu kemampuan seorang pegawai dalam 

menjalankan pekerjaan dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

4. Kehadiran  

Kehadiran diukur dari kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh seorang 

pegawai untuk membuktikan hadir tidaknya dalam bekerja. Berikut kategori 

kehadiran pegawai: 

a. Waktu hadir pegawai yaitu kehadiran tepat waktu seorang pegawai datang 

ke tempat kerja sesuai dengan waktu jam masuk kantor yang ditetapkan di 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

b. Ketepatan jam pulang kantor yaitu ketepatan waktu seorang pegawai untuk 

meninggalkan kantor sesuai dengan jam waktu yang telah ditentukan pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  
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c. Kehadiran pegawai ditempat kerja adalah keberadaan seorang pegawai di 

kantor selama jam masuk kerja sampai waktu jam pulang kerja di Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

d. Patuh terhadap peraturan yang berlaku yaitu kesadaran seorang pegawai 

untuk mematuhi dan menaati segala peraturan yang berlaku di Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto. 

5. Kemampuan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama pegawai yaitu diukur dari kemampuan seorang 

pegawai untuk bekerja sama dengan pegawai yang lain dalam menyelesaikan 

suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan. Pegawai dinyatakan memiliki 

kemampuan bekerja sama yang baik apabila: 

a. Mampu bekerja bersama dengan orang lain yaitu kemampuan seorang 

pegawai dalam melakukan kerja sama dengan pegawai lain menurut waktu 

dan bidang yang telah ditentukan pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto.  

b. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain adalah 

kemampuan melakukan penyesuaian pendapat dengan pendapat orang lain 

apabila merasa pendapat orang lain tersebut lebih baik. 

c. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usulan yang baik dari orang 

lain adalah kesediaan pegawai untuk dapat lebih mempertimbangkan 

pendapatnya dan menerima usulan yang baik dari pegawai lain dan atasan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan. Dan Lokasi 

yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian adalah Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto. Dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2018 Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto telah menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai 

(TPP) dalam meningkatkan kinerja Pegawai. Sehingga dalam pelaksanaan penelitian 

ini dapat memudahkan peneliti. 

B.  Jenis dan Tipe Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan deskripsi kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah 

penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai 

kondisi, situasi, fenomena menurut kejadian sebagaimana adanya. Analisis 

frekuensi sebagai persentase  menggunakan metode survei. Survei adalah metode 

penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang sejumlah responden 

yang dianggap mewakili kelompok populasi tertentu. 

C.  Populasi dan Sampel 

Populasi  

Populasi penelitian ini mencakup seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang menerima tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas 
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Pertanian Kabupaten Jeneponto. Adapun Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto yang menerima TPP yaitu golongan IV 

sebanyak 28 orang, golongan III sebanyak 136 orang, dan golongan II 

sebanyak 31 orang. Sehingga populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 195 

orang.  

Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel yaitu sebagian objek dari populasi yang akan diteliti. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive 

Sampling adalah sampel yang dipilih secara cermat dengan cara mengambil 

secara selektif orang atau benda dengan karakteristik tertentu. Sampell yang 

diambil dari populasi yaitu sebagian pegawai dari setiap golongan. Berikut 

tabel penarikan sampel dari populasi berdasarkan golongan pegawai: 

Tabel 3.1 

Penentuan Sampel 

Golongan Populasi Persen Sampel 

IV 28 50% 14 

III 136 50% 68 

II 31 50% 15 

Total 195 Total 97 
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Berdasarkan tabel identifikasi sampel yang telah dijelaskan, maka 

dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 97 

responden. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penggunaan 

kuesioner (angket), dan diperkuat dengan hasil observasi lapangan dan studi 

dokumentasi.  

1) Kuesioner  

Untuk kuesioner, gunakan formulir daftar checklist (√ ) untuk 

membantu responden, staf Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, menjawab 

dan mengisi kuesioner dengan mudah dan cepat menggunakan cara 

membubuhkan daftar checklist (√) pada tempat yang  disediakan. Kuesioner 

ini di buat  untuk memperoleh data tanggapan responden terkait Dampak 

pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap peningkatan 

kinerjaapegawai Dinass Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini 

dengan menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan 

dari lima alternatif yang ada, yaitu: 
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Tabel 3.2 

Kriteria Pilihan Jawaban Kuesioner 

No.  Pilihan Jawaban Kode Skor/Nilai 

1.  Sangat Setuju SS 5 

2. Setuju S 4 

3. Kurang Setuju KS 3 

4. Tidak Setuju TS 2 

5. Sangat Tidak Setuju  STS 1 

 

2) Observasi 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi adalah metode 

pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi seperti yang diamati 

selama penelitian. Merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung  situasi atau kejadian di lapangan. 

3) Studi Dokumentasi  

Kemudian metode pengumpulan data selanjutnya adalah studi 

dokumentasi. Metode ini adalah metode pengumpulan data dari catatan, buku 

harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dll. berhubungan 

dengan objek penelitian. Pada metode studi dokumentasi ini peneliti akan 

melihat dokumen-dokumen yang menyangkut penilaian kinerja pegawai. 
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E.  Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif  dengan 

analisis univariat  yang berfokus pada satu variabel. Untuk mengolah data, peneliti 

menggunakan  SPSS 24.0.  Metode ini digunakan untuk mengukur hubungan 

antara variabel yang berbeda, memprediksi variabel dependen dari pengetahuan 

kita tentang variabel yang terlibat.  

 Statistik deskriptif adalah prosedur untuk mengatur dan menyajikan data 

informasi dalam  bentuk yang dapat digunakan dan  dikomunikasikan atau 

dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data  penelitian. 

Statistik deskriptif mengacu pada teknik untuk merekam, mengatur, dan 

meringkas data numerik. 

KKeterangan : PP = Persentase 

FF = Frekuensi 

NN = Jumlah Responden 

100% = Bilangan tetap 

Selain itu, tolok ukur dapat diatur untuk memfasilitasi konversi skor 

responden ke dalam kategori yang  disesuaikan. Data  dikelompokkan menjadi 5 

kategori kriteria tanggapan responden, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Kriteria Jawaban Responden  

Rata-rata Jawaban Tafsiran Kualitatif  

4,00 – 5,00 Sangat Baik  

3,00 – 3,99 Baik 

2,00 – 2,99 Cukup Baik  

1,00 – 1,99 Tidak Baik 

O0,00 – 0,999 Sangat Tidak Baik 

 

F.  TeknikPPengabsahan Dataa 

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner penelitian diperiksa validitasnya 

dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk 

memeriksa keakuratan/validitas kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas 

dilakukan untuk memeriksa reliabilitas/konsistensi kuesioner penelitian. Peneliti 

akan melakukan pengecekan keabsahan menggunakan  software SPSS versi 24.0. 

Cukup dengan mengecek validitasnya dengan membandingkan nilai r yang dihitung 

dengan nilai r pada tabel Product Timing. Jika nilai r hitung  > r tabel, maka indeks 

atau pernyataan kuesioner dikatakan valid, begitu pula sebaliknya. Data juga 

dikatakan valid jika nilai sig.   (2-tailed) data < 0,05.  

Peneliti akan melakukan uji reliabilitas  menggunakan  software SPSS versi 

24.0. Uji reliabilitas cukup dengan membandingkan r alpha atau bilangan cronbach 
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alpha ≥ 0,7. Jika r alpha atau cronbach alpha ≥ 0,7, maka indikator atau pertanyaan 

kuesioner dikatakan reliabel dan sebaliknya. 

a. HasilUUji Validitas 

Uji validitas adalah sesuatu yang dapat dipercaya kebenaran nya sesuai 

dengan kenyataan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas untuk 

menguji keakuratan/kevalidan kuesioner penelitian. Kegunaan uji validitas 

adalah dapat mengetahui apakah angket digunakan sebagai alat ukur dalam 

penelitian ini. Peneliti melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan 

software SPSS version 24.0. Instrumen yang valid mendeskripsikan bahwa 

mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep penelitian dengan hasil 

pengukuran.  

Validasi melibatkan membandingkan nilai r yang dihitung dengan nilai 

r tabel Product Moment. Jika nilai r hitung  > r  tabel maka indikator atau 

pernyataan kuesioner dikatakan valid dan sebaliknya. Data juga dikatakan 

valid jika nilai sig. (2-tailed) data < 0.05. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

  
  

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel 

Resp. 

r hitung 

(nilai   

Pearson 

Correlation) 

r tabel 

r hitung 

(nilai Sig. 

(2-tailed)) 
r kritis   Keputusan 

1. 0.446 0.195 0.000 00.05 Valid 

2. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

3. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

4. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

5. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

6. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

7. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

8. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

9. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

10. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

11. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

12. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

13. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

14. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

15. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

16. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

17. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

18. 0.446 
0.195 

0.000 00.05 Valid 

Sumber: SPSS 24.0 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas instrumen kuesioner menunjukkan 

hasil yang signifikan. Instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai r hitung (nilai 

Pearson Correlation) > r tabel. Juga menunjukkan valid jika nilai r hitung (nilai 

korelasi Pearson) > r tabel. Juga dianggap valid jika nilai r hitung (nilai Sig. (2-
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tailed)) < r kritis (= 0.05).  Nilai pada tabel r  untuk ukuran sampel adalah 97  

responden atau 0,195. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner/instrumen 

penelitian secara keseluruhan menunjukkan hasil yang valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk memeriksa reliabilitas/konsistensi 

kuesioner penelitian. Dalam uji reliabilitas, peneliti menggunakan  software 

SPSS versi 24.0. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan r 

alpha atau cronbach alpha dengan nilai 0,7. Jika nilai r alpha atau cronbach 

alpha > 0,7, maka indikator atau pertanyaan angket dikatakan reliabel dan 

sebaliknya. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 97 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 97 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,910 18 

Sumber: SPSS 24.0 

 

Berdasarkan Tabel hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen 

penelitian reliabel karena nilai Cronbach Alpha = 0,910 > 0,7. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua pernyataan tiap indikator pada kuesioner adalah 

reliabel.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto 

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Jeneponto berada di desa 

Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk 

sebanyak 415.174 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km 

persegi yang meliputi 114 desa dan kelurahan, 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan 

Bangkala, Batang, Kelara, Binamu, Tamalatea, Bontoramba, Rumbia, Turatea, 

Tarowang, Arungkeke, Bangkala Barat. 

Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan Kabupaten lain, yakni: 

 Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara 

 Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur 

 Berbatasan dengan Kabupaten Takalar di sebelah Barat 

 Berbatasan dengan Laut Flores di sebelah Selatan 

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian Barat wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar yaitu sekitar 90 km. 

Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai (hidrologi) yang sebagian 

telah dibendung yaitu Kelara, Tino, Poko Bulo yang telah berfungsi untuk 
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mengairi sebagian lahan persawahan. Daerah bagian Selatan memiliki perairan 

Laut (Flores) dengan panjang pantai berkisar 114 Km. 

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya 

memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi. Keunggulan alamiah/ komparatif 

inilah yang terus diupayakan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya 

saing tinggi terutama dalam mengantisipasi perilaku pasar yang semakin 

mengglobal.  

2. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto merupakan kantor Dinas Pertanian 

daerah Kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pertanian 

berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan 

bidang pertanian daerah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. 

Dinas Pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti 

penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus kebijakan 

bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada 

pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga 

penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, dinas 

pertanian juga adalah penjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan 

memberikan asuransi usaha padi tani (AUPT). Oleh karenanya, terkait dengan 

fungsi dan tugasnya, dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan 

surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan 

izin lainnya terkait pertanian. 
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3. Visi dan Misi Dinas Pertanian  

Adapun visi dan misi Dinas Pertanian yaitu sebagai berikut : 

a. Visi 

Mewujudkan pertanian yang maju, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera.  

b. Misi 

1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas hasil produksi 

pertanian secara berkelanjutan. 

2) Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana 

dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan peternakan.  

3) Pengembangan sumber daya manusia yang profesional. 

4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak. 

4. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Jeneponto, maka adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Hasil Penelitian  

Pada bab ini, penulis memaparkan data yang  diperoleh selama penelitian 

yang  dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pembagian kuesioner kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
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pemberian TPP terhadap peningkatan kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto. Data yang disajikan diperoleh melalui kuesioner yang telah di bagikan 

kepada 97 Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Kuesioner 

yang didistribusikan yaitu dampak pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

(TPP) terhadap peningkatan kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto. Maka dari itu, untuk mengetahui peningkatan kinerja pegawai, maka 

penulis menggunakan lima indikator kinerja pegawai dari L. Mathis and Jackson 

(2011), yaitu: 1) Kualitas, 2) Kuantitas, 3) Ketepatan Waktu, 4) Kehadiran, 5) 

Kemampuan Bekerja Sama. 

1. Analisis Deskriptif     

Kinerja pegawai adalah tingkat pencapaian hasil kerja seorang pegawai 

dan merupakan suatu usaha meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada 

seorang pegawai secara keseluruhan sesuai rentang waktu tertentu. Penelitian ini 

bertujuan untuk menilai dan mengetahui peningkatan kinerja pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto setelah menerima TPP yang dapat dilihat pada 

beberapa indikator, yakni: Kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan 

kemampuan bekerja sama.  

1) KualitasS 

Kualitas dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan dan penyelesaian tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan. Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati kesempurnaan atau 
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tercapainya tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya 

kualitas kerja yang baik, maka tingkat kesalahan dapat terhindari dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan. 

Dengan demikian pada indikator kualitas diperlukan sub pernyataan untuk 

mempermudah penelitian, yaitu:  

a. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan teknis 

operasional kerja. 

b. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan penguasaan teknis 

operasional kerja. 

c. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kecakapan bekerja 

pegawai yakni keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

d. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatan pekerjaan yang 

dikerjakan yakni memenuhi standar mutu kerja yang telah ditetapkan. 

e. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan  

pegawai dalam melaksanakan segala tugas dan fungsi masing-masing.  

Berikut hasil pernyataan dari indikator kualitas yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan teknis operasional 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 21 105 22 

Setuju 4 75 300 77 

Kurang Setuju  3 0 0 0 

Tidak Setuju  2 1 2 1 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 407 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,19 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kualitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan kemampuan teknis operasional pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto memperoleh skor sangat setuju dari 21 responden dengan 

persentase 22%, skor setuju dari 75 responden dengan persentase 77%, dan skor 

tidak setuju dari 1 responden dengan persentase 1%. Adapun rata-rata skor 

menunjukkan nilai 4,19 yang berarti sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 75 orang 

(77%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kemampuan teknis operasional. Tanggapan 

responden yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan 

data tersebut menunjukkan 77% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak 

dalam meningkatkan kemampuan teknis operasional pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. 
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Tabel 4.3 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan penguasaan teknis operasional 

kerja 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 14 70 15 

Setuju 4 75 300 77 

Kurang Setuju  3 7 21 7 

Tidak Setuju  2 1 2 1 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 393 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,05 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kualitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan penguasaan teknis operasional kerja pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto memperoleh skor sangat setuju dari 14 responden 

dengan persentase 15%, skor setuju dari 75 responden dengan persentase 77%, 

skor kurang setuju dari 7 responden dengan persentase 7%, dan skor tidak setuju 

dari 1 responden dengan persentase 1%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 

4,05 yang artinya sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 75 orang 

(77%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan penguasaan teknis operasional. Tanggapan 

responden yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan 

data tersebut menunjukkan 77% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak 
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dalam meningkatkan penguasaan teknis operasional pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

Tabel 4.4 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kecakapan bekerja pegawai 

yakni keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 46 230 47 

Setuju 4 48 192 50 

Kurang Setuju  3 1 3 1 

Tidak Setuju  2 2 4 2 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 429 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,42 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kualitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan kecakapan bekerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto yakni keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan memperoleh skor 

sangat setuju dari 46 responden dengan persentase 47%, skor setuju dari 48 

responden dengan persentase 50%, skor kurang setuju dari 1 responden dengan 

persentase 1%, dan skor tidak setuju dari 2 responden dengan persentase 2%. 

Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,42 yang artinya sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 48 orang 

(50%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kecakapan bekerja pegawai yakni keseriusan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu 
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tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 50% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan kecakapan 

bekerja pegawai yakni keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto. 

Tabel 4.5 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan pekerjaan yang dikerjakan 

yakni memenuhi standar mutu kerja yang telah ditetapkan  

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 19 95 20 

Setuju 4 71 284 73 

Kurang Setuju  3 3 9 3 

Tidak Setuju  2 4 8 4 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 396 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,08 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kualitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan pekerjaan yang dikerjakan pegawai yakni memenuhi standar 

mutu kerja yang telah ditetapkan memperoleh skor sangat setuju dari 19 

responden dengan persentase 20%, skor setuju dari 71 responden dengan 

persentase 73%, skor kurang setuju dari 3 responden dengan persentase 3%, dan 

skor tidak setuju dari 4 responden dengan persentase 4%. Rata-rata skor yang 

dihasilkan sebanyak 4,08 yang artinya sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 71 orang 

(73%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 
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berdampak dalam meningkatkan pekerjaan yang dikerjakan yakni memenuhi 

standar mutu kerja yang telah ditetapkan. Tanggapan responden yang 

mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut 

menunjukkan 73% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam 

meningkatkan pekerjaan yang dikerjakan yakni memenuhi standar mutu kerja 

yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Tabel 4.6 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan segala tugas dan fungsi masing-masing 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 42 210 43 

Setuju 4 50 200 52 

Kurang Setuju  3 2 6 2 

Tidak Setuju  2 3 6 3 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 422 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,35 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kualitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

dalam melaksanakan segala tugas dan fungsi masing-masing pegawai 

memperoleh skor sangat setuju dari 42 responden dengan persentase 43%, skor 

setuju dari 50 responden dengan persentase 52%, skor kurang setuju dari 2 

responden dengan persentase 2%, dan skor tidak setuju dari 3 responden dengan 
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persentase 3%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,35 yang artinya sangat 

baik. 

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 50 orang 

(52%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

segala tugas dan fungsi masing-masing. Tanggapan responden yang mendominasi 

yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 52% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan segala tugas dan fungsi masing-masing pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Tabel 4.7 

Rekapitulasi kualitas kerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  

No. Indikator Kualitas  Rata-rata Skor 

1. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kecakapan 

bekerja pegawai yakni keseriusan dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

4,19 

2. 
TPP telah berdampak dalam meningkatkan penguasaan 

teknis operasional kerja  
4,05 

3. 
TPP telah berdampak dalam meningkatkan keseriusan 

dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya  
4,42 

4. 

TPP telah berdampak meningkat pada pekerjaan yang 

dikerjakan oleh yakni memenuhi standar mutu kerja 

yang telah ditetapkan 

4,08 

5. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan segala tugas dan fungsi masing-

masing 

4,35 

Rata-rata  4,21 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 
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Berdasarkan Tabel dari jawaban responden mengenai indikator kualitas 

maka dapat dilihat dari kelima pernyataan yang telah diuraikan. Pernyataan 

pertama, dengan rata-rata skor 4,19 dikategorikan sangat baik. Pernyataan kedua, 

dengan rata-rata 4,05 dikategorikan sangat baik. Pernyataan ketiga dengan rata-

rata 4,42 dikategorikan sangat baik. Pernyataan keempat, dengan rata-rata 4,08 di 

kategorikan sangat baik. Dan pernyataan kelima dengan rata-rata 4,35 di 

kategorikan sangat baik. Sehingga berdasarkan kelima pernyataan tersebut, maka 

nilai rata-rata sebesar 4,21 menunjukkan bahwa pemberian TPP telah memberikan 

dampak yang sangat baik terhadap kualitas kerja pegawai di kantor Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto. 

2) Kuantitas  

Kuantitas, diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan 

dibawah kondisi normal. Kuantitas kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan 

yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efesiensi dan efektivitas dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan instansi. 

Dengan demikian pada indikator kuantitas diperlukan sub pernyataan 

untuk mempermudah penelitian, yaitu:  

a. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan jumlah pekerjaan 

yang dapat diselesaikan pegawai dalam waktu tertentu dan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. 
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b. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan jumlah hasil beban 

kerja yang mampu diselesaikan oleh pegawai dalam waktu sepekan. 

c. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam mencapai standar kerja yang telah ditentukan.  

Berikut hasil pernyataan dari indikator kuantitas yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan jumlah pekerjaan yang 

dapat diselesaikan pegawai dalam waktu tertentu dan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 24 120 25 

Setuju 4 67 268 69 

Kurang Setuju  3 3 9 3 

Tidak Setuju  2 3 6 3 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 403 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,15 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kuantitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam waktu tertentu dan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan memperoleh skor sangat setuju dari 24 responden dengan 

persentase 25%, skor setuju dari 67 responden dengan persentase 69%, skor 

kurang setuju dari 3 responden dengan persentase 3%, dan skor tidak setuju dari 3 
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responden dengan persentase 3%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,15 

yang artinya sangat baik.   

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 67 orang 

(69%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan 

pegawai dalam waktu tertentu dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Tanggapan responden yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat 

disimpulkan data tersebut menunjukkan 69% pegawai setuju bahwa TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam waktu tertentu dan sesuai 

dengan hasil yang diharapkan.  

Tabel 4.9 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan jumlah hasil beban kerja yang 

mampu diselesaikan oleh pegawai dalam waktu sepekan 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 29 145 30 

Setuju 4 58 232 60 

Kurang Setuju  3 7 21 7 

Tidak Setuju  2 3 6 3 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 404 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,16 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021  

Berdasarkan tabel pada indikator kuantitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan jumlah hasil beban kerja yang mampu diselesaikan oleh 
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pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam waktu sepekan memperoleh 

skor sangat setuju dari 29 responden dengan persentase 30%, skor setuju dari 58 

responden dengan persentase 60%, skor kurang setuju dari 7 responden dengan 

persentase 7%, dan skor tidak setuju dari 3 responden dengan persentase 3%. 

Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,16 yang artinya sangat baik.   

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 58 orang 

(60%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan jumlah hasil beban kerja yang mampu 

diselesaikan oleh pegawai dalam waktu sepekan. Tanggapan responden yang 

mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut 

menunjukkan 60% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam 

meningkatkan jumlah hasil beban kerja yang mampu diselesaikan oleh pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam waktu sepekan.  

Tabel 4.10 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam 

mencapai standar kerja yang telah ditentukan 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 20 100 21 

Setuju 4 71 284 73 

Kurang Setuju  3 6 18 6 

Tidak Setuju  2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 402 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,14 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021  
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Berdasarkan tabel pada indikator kuantitas terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

dalam mencapai standar kerja yang telah ditentukan memperoleh skor sangat 

setuju dari 20 responden dengan persentase 21%, skor setuju dari 71 responden 

dengan persentase 73%, dan skor kurang setuju dari 6 responden dengan 

persentase 6%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,14 yang artinya sangat 

baik.   

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 71 orang 

(73%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam mencapai standar 

kerja yang telah ditentukan. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu 

tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 73% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam mencapai standar kerja 

yang telah ditentukan. 

Tabel 4.11 

Rekapitulasi kuantitas kerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  

No. Indikator Kuantitas Rata-rata Skor 

1. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan jumlah 

pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai dalam waktu 

tertentu dan sesuai dengan hasil yang diharapkan  

4,15 

2. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan jumlah hasil 

beban kerja yang mampu diselesaikan oleh pegawai 

dalam waktu sepekan. 

4,16 

3. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai untuk mencapai standar kerja yang telah 

ditentukan 

4,14 

Rata-rata  4,15 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 
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Berdasarkan Tabel dari jawaban responden mengenai indikator kuantitas 

maka dapat dilihat dari ketiga pernyataan yang telah diuraikan. Pernyataan 

pertama, dengan rata-rata skor 4,15 dikategorikan sangat baik. Pernyataan kedua, 

dengan rata-rata 4,16 dikategorikan sangat baik. Dan pernyataan ketiga dengan 

rata-rata 4,14 dikategorikan sangat baik. Sehingga dari ketiga  pernyataan tersebut, 

maka nilai rata-rata sebesar 4,15 menunjukkan bahwa pemberian TPP telah 

memberikan dampak yang sangat baik terhadap kuantitas kerja pegawai di kantor 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

3) Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu, diukur dari persepsi pegawai tentang aktivitas yang 

dikerjakan dari waktu yang lebih awal hingga ada hasilnya. Ketepatan waktu yaitu 

melakukan suatu pekerjaan sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian pada indikator ketepatan waktu diperlukan sub 

pernyataan untuk mempermudah penelitian, yaitu:  

a. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam menyelesaikan segala pekerjaan sesuai tenggang waktu 

penyelesaian yang telah ditetapkan.  

b. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan dalam 

membuat jadwal pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu 

c. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan tingkat efesiensi 

pekerjaan pegawai.  
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Berikut hasil pernyataan dari indikator ketepatan waktu yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai 

dalam menyelesaikan segala pekerjaan sesuai tenggang waktu penyelesaian 

yang telah ditetapkan  

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 23 115 24 

Setuju 4 69 276 71 

Kurang Setuju  3 5 15 5 

Tidak Setuju  2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 406 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,18 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021  

Berdasarkan tabel pada indikator ketepatan waktu terkait dampak 

pemberian TPP dalam meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto dalam menyelesaikan segala pekerjaan sesuai tenggang 

waktu penyelesaian yang telah ditetapkan memperoleh skor sangat setuju dari 23 

responden dengan persentase 24%, skor setuju dari 69 responden dengan 

persentase 71%, dan skor kurang setuju dari 5 responden dengan persentase 5%. 

Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,18 yang artinya sangat baik. 

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 69 orang 

(71%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 
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segala pekerjaan sesuai tenggang waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. 

Tanggapan responden yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat 

disimpulkan data tersebut menunjukkan 71% pegawai setuju bahwa TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto dalam menyelesaikan segala pekerjaan sesuai tenggang waktu 

penyelesaian yang telah ditetapkan.  

Tabel 4.13 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan dalam membuat 

jadwal pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu  

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 14 70 15 

Setuju 4 80 320 82 

Kurang Setuju  3 3 9 3 

Tidak Setuju  2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 399 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,11 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator ketepatan waktu terkait dampak 

pemberian TPP dalam meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto dalam membuat jadwal pekerjaan yang akan dikerjakan 

terlebih dahulu memperoleh skor sangat setuju dari 14 responden dengan 

persentase 15%, skor setuju dari 80 responden dengan persentase 82%, dan skor 

kurang setuju dari 3 responden dengan persentase 3%. Rata-rata skor yang 

dihasilkan sebanyak 4,11 yang artinya sangat baik.  
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Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 80 orang 

(82%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kemampuan dalam membuat jadwal pekerjaan 

yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Tanggapan responden yang mendominasi 

yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 82% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam membuat jadwal pekerjaan 

yang akan dikerjakan terlebih dahulu.  

Tabel 4.14 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan tingkat efesiensi pekerjaan 

pegawai 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 35 175 36 

Setuju 4 60 240 62 

Kurang Setuju  3 2 6 2 

Tidak Setuju  2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 421 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,34 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator ketepatan waktu terkait dampak 

pemberian TPP dalam meningkatkan tingkat efesiensi pekerjaan pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten Jeneponto memperoleh skor sangat setuju dari 35 responden 

dengan persentase 36%, skor setuju dari 60 responden dengan persentase 62%, 
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dan skor kurang setuju dari 2 responden dengan persentase 2%. Rata-rata skor 

yang dihasilkan sebanyak 4,34 yang artinya sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 60 orang 

(62%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan tingkat efesiensi pekerjaan pegawai. Tanggapan 

responden yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan 

data tersebut menunjukkan 62% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak 

dalam meningkatkan tingkat efesiensi pekerjaan pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

Tabel 4.15 

Rekapitulasi ketepatan waktu kerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto  

No. Indikator Ketepatan Waktu  Rata-rata Skor 

1. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam menyelesaikan segala pekerjaan sesuai 

tenggang waktu penyelesaian yang telah ditetapkan  

4,18 

2. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kemampuan 

dalam membuat jadwal pekerjaan yang akan dikerjakan 

terlebih dahulu 

4,11 

3. 
TPP telah berdampak dalam meningkatkan tingkat 

efesiensi pekerjaan 
4,34 

Rata-rata  4,21 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan Tabel dari jawaban responden mengenai indikator ketepatan 

waktu, maka dapat dilihat dari ketiga pernyataan yang telah diuraikan. Pernyataan 

pertama, dengan rata-rata skor 4,18 dikategorikan sangat baik. Pernyataan kedua, 
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dengan rata-rata 4,11 dikategorikan sangat baik. Dan pernyataan ketiga dengan 

rata-rata 4,34 dikategorikan sangat baik. Sehingga dari ketiga pernyataan tersebut, 

maka nilai rata-rata sebesar 4,21 menunjukkan bahwa pemberian TPP telah 

memberikan dampak yang sangat baik terhadap ketepatan waktu kerja pegawai di 

kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

4) Kehadiran 

Kehadiran diukur dari kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh seorang 

pegawai untuk membuktikan hadir tidaknya dalam bekerja. Kehadiran merupakan 

suatu bentuk hasil aktivitas dan keberadaan seorang pegawai di tempat kerja yang 

didukung dengan tingkat kehadiran yang tinggi.  

Dengan demikian pada indikator kehadiran diperlukan sub pernyataan 

untuk mempermudah penelitian, yaitu:  

a. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan semangat pegawai 

untuk datang ke kantor dengan tepat waktu 

b. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan rasa tanggung 

jawab pegawai untuk tidak meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja,  

c. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan ketaatan pegawai 

untuk tetap berada di kantor sampai jam pulang kerja 

d. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan rasa patuh dan taat 

pegawai terhadap peraturan yang berlaku.  

Berikut hasil pernyataan dari indikator kehadiran yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.16 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan semangat pegawai untuk datang 

ke kantor dengan tepat waktu 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 50 250 52 

Setuju 4 45 180 46 

Kurang Setuju  3 1 3 1 

Tidak Setuju  2 1 2 1 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 435 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,48 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kehadiran terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan semangat pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

untuk datang ke kantor dengan tepat waktu memperoleh skor sangat setuju dari 50 

responden dengan persentase 52%, skor setuju dari 45 responden dengan 

persentase 46%, skor kurang setuju dari 1 responden dengan persentase 1%, dan 

skor tidak setuju dari 1 responden dengan persentase 1%. Rata-rata skor yang 

dihasilkan sebanyak 4,48 yang artinya sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 50 orang 

(52%) dari 97 responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan TPP 

telah berdampak dalam meningkatkan rasa semangat pegawai untuk datang ke 

kantor dengan tepat waktu. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu 

tanggapan sangat setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 

52% pegawai sangat setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa 
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semangat pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto untuk datang ke kantor 

dengan tepat waktu.  

Tabel 4.17 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai 

untuk tidak meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja  

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 13 65 14 

Setuju 4 77 308 79 

Kurang Setuju  3 4 12 4 

Tidak Setuju  2 3 6 3 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 391 100 

Rata-rata skor  
     

   
 = 
    

  
 = 4,03 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kehadiran terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto untuk tidak meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja 

memperoleh skor sangat setuju dari 13 responden dengan persentase 14%, skor 

setuju dari 77 responden dengan persentase 79%, skor kurang setuju dari 4 

responden dengan persentase 4%, dan skor tidak setuju dari 3 responden dengan 

persentase 3%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,03 yang artinya sangat 

baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 77 orang 

(79%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai untuk tidak 
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meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja. Tanggapan responden yang 

mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut 

menunjukkan 79% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam 

meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto untuk tidak meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja.  

Tabel 4.18 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan ketaatan pegawai untuk tetap 

berada di kantor sampai jam pulang kerja  

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 11 55 11 

Setuju 4 81 324 84 

Kurang Setuju  3 4 12 4 

Tidak Setuju  2 1 2 1 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 393 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,05 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kehadiran terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan ketaatan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

untuk tetap berada di kantor sebelum jam pulang kerja memperoleh skor sangat 

setuju dari 11 responden dengan persentase 11%, skor setuju dari 81 responden 

dengan persentase 84%, skor kurang setuju dari 4 responden dengan persentase 

4%, dan skor tidak setuju dari 1 responden dengan persentase 1%. Rata-rata skor 

yang dihasilkan sebanyak 4,05 yang artinya sangat baik.  
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Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 81 orang 

(84%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan ketaatan pegawai untuk tetap berada di kantor 

sampai jam pulang kerja. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu 

tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 84% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan ketaatan 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto untuk tetap berada di kantor 

sampai jam pulang kerja.  

Tabel 4.19 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa patuh dan taat pegawai 

terhadap peraturan yang berlaku 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 30 150 31 

Setuju 4 60 240 62 

Kurang Setuju  3 5 15 5 

Tidak Setuju  2 2 4 2 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 409 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,21 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator kehadiran terkait dampak pemberian TPP 

dalam meningkatkan rasa patuh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

terhadap peraturan yang berlaku memperoleh skor sangat setuju dari 30 responden 

dengan persentase 31%, skor setuju dari 60 responden dengan persentase 62%, 

skor kurang setuju dari 5 responden dengan persentase 5%, dan skor tidak setuju 
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dari 2 responden dengan persentase 2%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 

4,21 yang artinya sangat baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 60 orang 

(62%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan rasa patuh dan taat pegawai terhadap peraturan 

yang berlaku. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, 

sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 62% pegawai setuju 

bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa patuh dan taat pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto terhadap peraturan yang berlaku.  

Tabel 4.20 

Rekapitulasi kehadiran Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  

No. Indikator Kehadiran  Rata-rata Skor 

1. 
TPP telah berdampak dalam meningkatkan semangat 

untuk datang ke kantor dengan tepat waktu 
4,48 

2. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa 

tanggung jawab untuk tidak meninggalkan kantor 

sebelum jam pulang kerja 

4,03 

3. 
TPP telah berdampak dalam meningkatkan ketaatan 

untuk tetap berada di kantor sampai jam pulang kerja 
4,05 

4. 
TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa patuh 

dan taat terhadap peraturan yang berlaku 
4,21 

Rata-rata  4,19 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan Tabel dari jawaban responden mengenai indikator kehadiran, 

maka dapat dilihat dari keempat pernyataan yang telah diuraikan. Pernyataan 

pertama, dengan rata-rata skor 4,48 dikategorikan sangat baik. Pernyataan kedua, 
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dengan rata-rata 4,03 dikategorikan sangat baik. Pernyataan ketiga dengan rata-

rata 4,05 dikategorikan sangat baik. Dan pernyataan keempat, dengan rata-rata 

4,21 di kategorikan sangat baik. Sehingga dari keempat  pernyataan tersebut, 

maka nilai rata-rata sebesar 4,19 menunjukkan bahwa pemberian TPP telah 

memberikan dampak yang sangat baik terhadap kehadiran pegawai di kantor 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

5) Kemampuan Bekerja Sama 

Kemampuan bekerja sama yaitu kemampuan seorang pegawai untuk 

bekerja sama dengan pegawai yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil 

guna yang besar. Bekerja sama juga meliputi kemampuan atau kesediaan seorang 

pegawai dalam menyesuaikan diri dan pendapat dengan rekan kerja yang lain 

sehingga terbangun hubungan yang baik antar pegawai dalam melaksanakan suatu 

tugas maupun kegiatan lainnya.  

Dengan demikian pada indikator bekerja sama diperlukan sub pernyataan 

untuk mempermudah penelitian, yaitu:  

a. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan semangat pegawai 

untuk bekerja sama bersama rekan kerja dengan baik 

b. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan pegawai 

dalam menyesuaikan pendapat dengan orang lain 
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c. TPP yang diberikan telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan pegawai 

untuk mempertimbangkan pendapat dan menerima usulan yang baik dari 

orang lain.  

Berikut hasil pernyataan dari indikator kemampuan bekerja sama yang 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.21 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan semangat pegawai untuk 

bekerja sama bersama rekan kerja dengan baik 

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 9 45 9 

Setuju 4 81 324 84 

Kurang Setuju  3 6 18 6 

Tidak Setuju  2 1 2 1 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 389 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 4,01 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator bekerja sama terkait dampak pemberian 

TPP dalam meningkatkan semangat pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto untuk bekerja sama bersama rekan kerja dengan baik memperoleh skor 

sangat setuju dari 9 responden dengan persentase 9%, skor setuju dari 81 

responden dengan persentase 84%, skor kurang setuju dari 6 responden dengan 

persentase 6%, dan skor tidak setuju dari 1 responden dengan persentase 1%. 

Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 4,01 yang artinya sangat baik.  
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Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 81 orang 

(84%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan rasa semangat pegawai untuk bekerja sama 

bersama rekan kerja dengan baik. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu 

tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 84% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan rasa semangat 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto untuk bekerja sama bersama rekan 

kerja dengan baik.  

Tabel 4.22 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan pegawai dalam 

menyesuaikan pendapat dengan orang lain  

Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 7 35 7 

Setuju 4 78 312 81 

Kurang Setuju  3 8 24 8 

Tidak Setuju  2 4 8 4 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 379 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 3,90 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel pada indikator bekerja sama terkait dampak pemberian 

TPP dalam meningkatkan kesediaan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto dalam menyesuaikan pendapat dengan orang lain memperoleh skor 

sangat setuju dari 7 responden dengan persentase 7%, skor setuju dari 78 

responden dengan persentase 81%, skor kurang setuju dari 8 responden dengan 
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persentase 8%, dan skor tidak setuju dari 4 responden dengan persentase 4%. 

Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 3,90 yang artinya baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 78 orang 

(81%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kesediaan pegawai dalam menyesuaikan 

pendapat dengan orang lain. Tanggapan responden yang mendominasi yaitu 

tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data tersebut menunjukkan 81% 

pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dalam menyesuaikan pendapat 

dengan orang lain.  

Tabel 4.23 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan pegawai untuk 

mempertimbangkan pendapat dan menerima usulan yang baik dari orang 

lain 

.Tanggapan Responden  Skor (s)  
Frekuensi 

(f)  
f . s Persentase 

Sangat Setuju  5 12 60 13 

Setuju 4 73 292 75 

Kurang Setuju  3 8 24 8 

Tidak Setuju  2 4 8 4 

Sangat Tidak Setuju  1 0 0 0 

Total (∑) 97 384 100 

Rata-rata skor  
      

   
 = 
    

  
 = 3,95 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 
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Berdasarkan tabel pada indikator bekerja sama terkait dampak pemberian 

TPP dalam meningkatkan kesediaan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto untuk mempertimbangkan pendapat dan menerima usulan yang baik 

dari orang lain memperoleh skor sangat setuju dari 12 responden dengan 

persentase 13%, skor setuju dari 73 responden dengan persentase 75%, skor 

kurang setuju dari 8 responden dengan persentase 8%, dan skor tidak setuju dari 4 

responden dengan persentase 4%. Rata-rata skor yang dihasilkan sebanyak 3,95 

yang artinya baik.  

Berdasarkan data diatas, jawaban responden terbanyak yaitu 73 orang 

(75%) dari 97 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan TPP telah 

berdampak dalam meningkatkan kesediaan pegawai untuk mempertimbangkan 

pendapat dan menerima usulan yang baik dari orang lain. Tanggapan responden 

yang mendominasi yaitu tanggapan setuju, sehingga dapat disimpulkan data 

tersebut menunjukkan 75% pegawai setuju bahwa TPP telah berdampak dalam 

meningkatkan kesediaan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto untuk 

mempertimbangkan pendapat dan menerima usulan yang baik dari orang lain.  
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Tabel 4.24 

Rekapitulasi kemampuan bekerja sama pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto  

No. Indikator Kemampuan Bekerja Sama  Rata-rata Skor 

1. 
TPP elah berdampak dalam meningkatkan semangat 

untuk bekerja sama bersama rekan kerja dengan baik 
4,01 

2. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan 

dalam menyesuaikan pendapat dengan pendapat orang 

lain 

3,90 

3. 

TPP telah berdampak dalam meningkatkan kesediaan 

untuk lebih mempertimbangkan pendapat dan menerima 

usulan yang baik dari orang lain 

3,95 

Rata-rata  3,95 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan Tabel dari jawaban responden mengenai indikator 

kemampuan bekerja sama maka dapat dilihat dari ketiga pernyataan yang telah 

diuraikan. Pernyataan pertama, dengan rata-rata skor 4,01 dikategorikan sangat 

baik. Pernyataan kedua, dengan rata-rata 3,90 dikategorikan baik. Dan pernyataan 

ketiga dengan rata-rata 3,95 dikategorikan baik. Sehingga dari ketiga pernyataan 

tersebut, maka nilai rata-rata sebesar 3,95 menunjukkan bahwa pemberian TPP 

telah memberikan dampak yang sangat baik terhadap kemampuan bekerja sama 

pegawai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Adapun persentase hasil dari setiap indikator yang telah diuraikan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.25 

Rekapitulasi Persentase Setiap Indikator  

No.  Indikator  Persentase 

1. Kualitas 84,41 

2. Kuantitas  83,09 

3. Ketepatan Waktu  84,20 

4. Kehadiran  83,92 

5. Kemampuan Bekerja Sama  79,18 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel rekapitulasi persentase hasil dari setiap indikator telah 

menunjukkan hasil yang baik, dimana pada indikator kualitas mencapai 84,41%, 

indikator kuantitas 83,09%, indikator ketepatan waktu 84,20%, indikator 

kehadiran 83,92%, dan pada indikator kemampuan bekerja sama mencapai 79%. 

Dari uraian persentase tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto telah menunjukkan hasil yang sangat baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemberian TPP ini, maka para 

pegawai lebih produktif dalam meningkatkan kinerjanya.  

C.  Pembahasan 

Kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

dicapai oleh seorang pegawai. Kinerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab 
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dari setiap individu yang bekerja dalam instansi atau organisasi. Kinerja yang baik 

adalah hasil pekerjaan optimal dan sesuai standar organisasi dan mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur 

kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut: 

1) Kualitas  

Kualitas diukur dari segi pandangan pegawai terhadap kualitas pekerjaan 

yang dilakukan dan penyelesaian tugas terhadap keterampilan pegawai. Hasil 

kerja yang dilakukan mencapai tujuan kerja yang diharapkan. Dalam hal ini 

bagaimana kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 

hasil yang baik yakni memenuhi tujuan yang diharapkan dari apa yang 

dikerjakannya. Adapun indikator-indikator kualitas kerja yang mendukung yaitu 

peningkatan dari keterampilan pegawai yakni kemampuan dan  penguasaan teknis 

operasional kerja pegawai, peningkatan kecakapan bekerja pegawai, peningkatan 

dari tingkat kompetensi pegawai dalam memenuhi standar mutu kerja yang telah 

ditetapkan, serta peningkatan kemampuan dalam melaksanakan segala tugas dan 

fungsi masing-masing.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa tingkat kualitas kerja pegawai sudah 

sangat baik, dimana telah adanya peningkatan pada keterampilan pegawai yang 

mencakup kemampuan serta penguasaan teknis operasional kerja pegawai, begitu 

pula dengan tingkat keseriusan pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 
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dengan hasil yang baik dan telah memenuhi standar mutu kerja yang telah 

ditetapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson 

(2011) yaitu kualitas diukur dari pandangan pegawai terhadap kualitas pekerjaan 

yang telah dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan pegawai. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan 

tersebut. Begitu pula dengan teori dari Robbins (2006), Kualitas diukur dengan 

persepsi karyawan tentang kualitas pekerjaan yang dilakukan dan penyelesaian 

tugas sehubungan dengan keterampilan dan kemampuan pekerja. Sebagaimana 

pula dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anas Yalitoba (2019), 

dimana tambahan penghasilan pegawai mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. 

Kemudian hasil penelitian Meriana Madjid (2016), bahwa variabel tambahan 

penghasilan pegawai dan kemampuan kerja secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai di BAPPEDA Kabupaten Morowali. 

Begitu pula dengan Satrio Tristiadi (2017), yang menyatakan bahwa tambahan 

penghasilan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 

2) Kuantitas  

Kuantitas kerja diukur dengan persepsi pegawai tentang jumlah  aktivitas 

yang ditugaskan dan hasilnya. Kuantitas kerja dapat dilihat dari kecepatan kerja 

setiap pegawai itu masing-masing. Kuantitas kerja yang dihasilkan menurut 
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jumlah tugas yang dapat diselesaikan, beban kerja, serta mencapai standar kerja 

yang telah ditentukan. Adapun indikator-indikator kuantitas kerja yang 

mendukung yaitu peningkatan jumlah tugas yang dapat diselesaikan, peningkatan 

jumlah hasil beban kerja yang diselesaikan dalam waktu sepekan, serta 

peningkatan dalam mencapai standar kerja yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto mengenai kuantitas kerja pegawai menunjukkan sudah 

sangat baik, dimana telah adanya peningkatan pada kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan segala pekerjaan sesuai jumlah pekerjaan yang telah diberikan  

serta mampu menyelesaikan beban kerja yang diberikan dalam sepekan dengan 

mencapai jumlah standar kerja yang telah ditentukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson 

(2011) yaitu kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam 

satu harinya. Kuantitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah dari 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya dan kuantitas kerja dapat dilihat dari 

kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. Begitu pula dengan teori dari 

Robbins (2006), bahwa kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Sebagaimana 

pula dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anas Yalitoba (2019), 

dimana tambahan penghasilan pegawai mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. 

Kemudian hasil penelitian Meriana Madjid (2016), bahwa variabel tambahan 
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penghasilan pegawai dan kemampuan kerja secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai di BAPPEDA Kabupaten Morowali. 

Begitu pula dengan Satrio Tristiadi (2017), yang menyatakan bahwa tambahan 

penghasilan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 

3) Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu diukur dengan persepsi pegawai terhadap suatu kegiatan 

yang telah selesai sejak dimulainya dan dapat diselesaikan pada waktu yang telah 

ditentukan. Adapun indikator-indikator ketepatan waktu kerja yang mendukung 

yaitu peningkatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target yakni sesuai 

tenggang waktu penyelesaian yang telah ditentukan, peningkatan dalam membuat 

perencanaan dan jadwal pekerjaan yang akan dikerjakan, serta peningkatan 

tingkat efesiensi pegawai dalam bekerja.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto mengenai ketepatan waktu menunjukkan sudah sangat baik, 

dimana telah adanya peningkatan pada efesiensi pegawai dalam menyelesaikan 

segala pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan 

tenggang waktu penyelesaian serta segala pekerjaan dikerjakan dengan baik dan 

tepat waktu dengan membuat jadwal sebelum melakukan pekerjaan yang akan 

dikerjakan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson 

(2011) yaitu ketepatan waktu kerja pegawai diukur dari persepsi pegawai terhadap 
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suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu dan dapat menyelesaikan pada 

waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas yang lain. Begitu pula dengan teori dari Robbins (2006), ketepatan waktu 

adalah tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, 

dimana dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Sebagaimana pula dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Anas Yalitoba (2019), dimana tambahan 

penghasilan pegawai mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Kemudian hasil penelitian 

Meriana Madjid (2016), bahwa variabel tambahan penghasilan pegawai dan 

kemampuan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai di BAPPEDA Kabupaten Morowali. Begitu pula dengan Satrio 

Tristiadi (2017), yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Bagian 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. 

4) Kehadiran  

Kehadiran diukur dari kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh seorang 

pegawai untuk membuktikan hadir tidaknya dalam bekerja. Kehadiran disini 

mencakup waktu hadir pegawai, ketepatan jam pulang kantor, kehadiran pegawai 

di tempat kerja serta mematuhi segala peraturan yang berlaku. Adapun indikator-

indikator kehadiran yang mendukung yaitu peningkatan ketepatan waktu hadir 

pegawai, peningkatan ketepatan jam pulang kantor, peningkatan kehadiran 
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pegawai yakni keberadaan seorang pegawai selama jam kerja, dan patuh terhadap 

peraturan yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto mengenai kehadiran pegawai telah menunjukkan 

peningkatan yang sangat baik, dimana telah terlihat bahwa pegawai datang ke 

kantor secara tepat waktu dan meninggalkan kantor setelah segala pekerjaannya 

terselesaikan dan para pegawai terlihat tetap berada di tempat selama jam kantor 

dan mematuhi segala peraturan yang berlaku. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson 

(2011) yaitu kehadiran pegawai merupakan suatu bentuk hasil aktivitas pegawai 

yang didukung dengan tingkat kehadiran yang tinggi. Kehadiran diukur dari 

kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk membuktikan 

hadir tidaknya dalam bekerja. Sebagaimana pula dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Anas Yalitoba (2019), dimana tambahan penghasilan 

pegawai mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Kemudian hasil penelitian Meriana 

Madjid (2016), bahwa variabel tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan 

kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

di BAPPEDA Kabupaten Morowali. Begitu pula dengan Satrio Tristiadi (2017), 

yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Berau. 
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5) Kemampuan Bekerja Sama  

Kemampuan bekerja sama yaitu kemampuan seorang pegawai untuk 

bekerja sama dengan pegawai yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil 

guna yang besar. Dalam hal ini dimaksudkan bagaimana seorang pegawai dalam 

bekerja bersama rekan kerja yang lain dan bagaimana kesediaan seorang pegawai 

untuk menyesuaikan diri serta menyesuaikan pendapat dengan orang lain. Adapun 

indikator-indikator kemampuan bekerja sama pegawai yang mendukung yaitu 

peningkatan kemampuan dalam bekerja bersama rekan kerja yang lain, 

menyesuaikan pendapat, serta mempertimbangkan dan menerima usulan yang 

baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto mengenai kemampuan bekerja sama pegawai menunjukkan 

sudah baik, dimana terlihat adanya hubungan yang baik antar pegawai dan para 

pegawai juga mampu menyesuaikan pendapat satu sama lain serta mampu bekerja 

sama dalam mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan tanpa 

adanya keegoisan yang dipertahankan sehingga pekerjaan tersebut dapat 

diselesaikan dengan cepat dan tepat dengan daya guna dan hasil guna yang besar.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson 

(2011) yaitu kemampuan bekerja sama yaitu kemampuan seorang pegawai untuk 

bekerja sama dengan pegawai yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil 
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guna yang besar. Sebagaimana pula dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Anas Yalitoba (2019), dimana tambahan penghasilan pegawai mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sigi. Kemudian hasil penelitian Meriana Madjid (2016), bahwa 

variabel tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di BAPPEDA 

Kabupaten Morowali. Begitu pula dengan Satrio Tristiadi (2017), yang 

menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Berau. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto dengan judul “Dampak Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) Pada Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto”, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1) Kualitas  

Tingkat kualitas kerja pegawai telah meningkat sangat baik, dimana telah 

adanya peningkatan pada keterampilan pegawai yang mencakup kemampuan serta 

penguasaan teknis operasional kerja pegawai, begitu pula dengan tingkat 

keseriusan pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang baik 

serta telah memenuhi standar mutu kerja yang telah ditetapkan di Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. Persentase pada indikator kualitas mencapai 84,41%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian TPP telah memberikan dampak  

yang sangat baik terhadap kualitas kerja pegawai di kantor Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

2) Kuantitas 

Kuantitas kerja pegawai menunjukkan telah meningkat sangat baik, 

dimana telah adanya peningkatan pada kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan segala pekerjaan sesuai jumlah pekerjaan yang telah diberikan  
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serta mampu menyelesaikan beban kerja yang diberikan dalam sepekan dengan 

mencapai jumlah standar kerja yang telah ditentukan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto. Persentase pada indikator kuantitas  mencapai 83,09%, 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian TPP telah memberikan dampak 

yang sangat baik terhadap kuantitas kerja pegawai di kantor Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

3) Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu kerja pegawai menunjukkan sudah sangat baik, dimana 

telah adanya peningkatan pada efesiensi pegawai dalam menyelesaikan segala 

pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan tenggang 

waktu penyelesaian serta segala pekerjaan dikerjakan dengan baik dan tepat waktu 

dengan membuat jadwal sebelum melakukan pekerjaan yang akan dikerjakan agar 

dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target. Persentase pada indikator 

ketepatan waktu mencapai 84,20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemberian TPP telah memberikan dampak yang sangat baik terhadap ketepatan 

waktu kerja pegawai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

4) Kehadiran  

Tingkat kehadiran pegawai telah menunjukkan peningkatan yang sangat 

baik, dimana telah terlihat bahwa pegawai datang ke kantor secara tepat waktu 

dan meninggalkan kantor setelah segala pekerjaannya terselesaikan dan para 

pegawai terlihat tetap berada di tempat selama jam kantor dan mematuhi segala 

peraturan yang berlaku. Persentase indikator kehadiran mencapai 83,92%. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian TPP telah memberikan dampak 

yang sangat baik terhadap kehadiran pegawai di kantor Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

5) Kemampuan Bekerja Sama  

Kemampuan bekerja sama pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

menunjukkan sudah baik, dimana terlihat adanya hubungan yang baik antar 

pegawai dan para pegawai juga mampu menyesuaikan pendapat satu sama lain 

serta mampu bekerja sama dalam mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang 

telah ditetapkan tanpa adanya keegoisan yang dipertahankan sehingga pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat dengan daya guna dan hasil 

guna yang besar. Persentase indikator kemampuan bekerja sama mencapai 79%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian TPP telah memberikan dampak 

yang baik terhadap kemampuan bekerja sama pegawai di kantor Dinas Pertanian 

Kabupaten Jeneponto.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari kelima indikator kinerja, nilai 

persentase tertinggi yaitu dari indikator kualitas kerja pegawai dengan nilai 

persentase 84,41%, dimana indikator-indikator kualitas yang mendukung yaitu 

peningkatan pada kemampuan teknis operasional, peningkatan pada penguasaan 

teknis operasional kerja pegawai, peningkatan pada kecakapan bekerja pegawai, 

peningkatan dari tingkat kompetensi pegawai dengan hasil pekerjaan memenuhi 

standar mutu kerja yang telah ditetapkan, serta memenuhi segala tugas dan fungsi 

masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian 
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Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini, maka para pegawai lebih produktif 

dalam meningkatkan kinerjanya.  

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah memberikan dampak yang 

sangat baik pada kinerja pegawai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 

Sehingga dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) telah memberikan dampak yang sangat baik pada 

peningkatan kinerja pegawai  Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.  

B. Saran 

Dari hasil analisis serta pembahasan, maka saran yang dapat diajukan 

sebagai bahan masukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dan peneliti 

selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto agar tetap 

mempertahankan kinerjanya dan lebih meningkatkan lagi denganCcara 

meningkatkan seluruh aspek/indikator yang terkait dalam hal tersebut 

diantaranya kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan 

bekerja sama agar tujuan instansi dapat tercapai.  

2. Hasil  penelitian ini  dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian-

penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.  

3.  Dalam skripsi ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang peneliti lain 

harapkan untuk dikembangkan dan disempurnakan untuk penelitian ini. 
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KUESIONER 

DAMPAK PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI (TPP) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA 

PEGAWAI DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO  

 

Identitas Responden  

Nama   :  

Pangkat / Golongan   :   

Jabatan            : 

Berilah jawaban pada pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Anda, dengan 

cara memberikan tanda ( √ ) pada kolom yang telah tersedia.  

SS     = Sangat Setuju          = 5 

  S     =  Setuju                        = 4 

KS    = Kurang Setuju          = 3 

TS    = Tidak Setuju             = 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju = 1 

 

No. Pernyataan  SS S KS TS STS 

Indikator Kualitas 

1 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan kemampuan teknis 

operasional kerja Bapak/Ibu 

     

2 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan penguasaan teknis operasional 

kerja Bapak/Ibu 

     

3 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan keseriusan Bapak/ Ibu dalam 

menyelesaikan pekerjaan tepat pada 
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waktunya  

4 TPP yang diberikan telah berdampak 

meningkat pada pekerjaan yang dikerjakan 

oleh Bapak/Ibu yakni memenuhi standar 

mutu kerja yang telah ditetapkan  

     

5 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan motivasi Bapak/Ibu dalam 

melaksanakan segala tugas dan fungsi 

masing-masing 

     

Indikator Kuantitas 

1 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan semangat Bapak/ Ibu untuk 

menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 

tertentu dan sesuai dengan hasil yang 

diharapkan  

     

2 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan semangat Bapak/Ibu dalam 

menyelesaikan beban kerja yang diberikan 

dalam waktu sepekan 

     

3 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan motivasi Bapak/Ibu untuk 

mencapai standar kerja yang telah ditentukan  

     

Indikator Ketepatan Waktu  

1 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan motivasi Bapak/Ibu dalam 

menyelesaikan segala pekerjaan sebelum 

tenggang waktu penyelesaian yang telah 

ditentukan  

     

2 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan kemampuan Bapak/Ibu dalam 
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membuat jadwal pekerjaan yang akan 

dikerjakan terlebih dahulu 

3 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan tingkat efesiensi pekerjaan 

Bapak/Ibu 

     

Indikator Kehadiran  

1 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan motivasi  Bapak/ Ibu untuk 

datang ke kantor dengan tepat waktu  

     

2 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan rasa tanggung jawab 

Bapak/Ibu untuk tidak meninggalkan kantor 

sebelum jam pulang kerja 

     

3 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan ketaatan Bapak/ Ibu untuk 

tetap berada di kantor sampai jam pulang 

kerja 

     

4 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan rasa patuh dan taat Bapak/Ibu 

terhadap peraturan yang berlaku 

     

Indikator Kemampuan Bekerja Sama  

1 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan semangat Bapak/ Ibu untuk 

bekerja sama bersama rekan kerja dengan 

baik  

     

2 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan kesediaan Bapak/ Ibu dalam 

menyesuaikan pendapat dengan pendapat 

orang lain 
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3 TPP yang diberikan telah berdampak dalam 

meningkatkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk 

lebih mempertimbangkan pendapat dan 

menerima usulan yang baik dari orang lain  
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KUESIONER 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

5 4 4 3 3 19 3 3 4 10 4 5 5 14 5 5 5 4 19 4 3 4 11 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 4 5 19 4 4 4 12 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 15 

4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 3 4 19 4 4 4 12 4 5 4 13 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 4 5 18 4 4 4 12 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 3 4 11 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 3 4 11 

4 4 5 4 5 22 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 5 4 4 13 4 5 5 14 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 5 4 13 5 4 5 14 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 5 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

5 5 4 5 5 24 4 4 5 13 4 5 4 13 5 4 4 4 17 4 5 4 13 

5 4 5 4 5 23 5 4 4 13 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 3 4 4 4 19 4 3 4 11 4 4 4 12 4 3 3 4 14 4 4 4 12 

4 4 5 5 4 22 4 4 4 12 4 5 4 13 4 4 4 3 15 4 3 3 10 

4 4 5 4 4 21 4 5 4 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 5 4 4 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 21 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 3 4 19 4 3 3 10 4 4 4 12 3 3 3 3 12 4 4 4 12 

4 4 5 5 4 22 5 4 4 13 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 5 5 22 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

5 4 5 4 5 23 5 5 4 14 5 4 5 14 5 4 4 5 18 4 5 4 13 

4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 5 4 4 13 4 4 4 12 5 4 4 5 18 4 4 4 12 
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5 4 4 4 4 21 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 5 4 5 14 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 5 13 4 4 4 12 5 5 4 4 18 4 4 2 10 

4 4 5 4 4 21 4 4 5 13 4 4 4 12 5 5 4 4 18 4 4 2 10 

4 3 4 4 3 18 3 3 3 9 3 4 4 11 4 4 4 4 16 3 2 3 8 

4 3 4 4 2 17 3 2 3 8 3 4 4 11 4 4 4 4 16 3 2 3 8 

4 3 3 2 4 16 2 3 4 9 4 4 4 12 4 4 4 2 14 3 2 2 7 

4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 4 17 4 3 3 10 

2 2 4 2 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 4 10 

4 3 2 2 2 13 2 2 3 7 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 3 2 2 2 13 2 2 3 7 3 3 3 9 2 3 2 2 9 2 2 2 6 

5 5 4 4 4 22 4 3 4 11 3 3 4 10 5 3 3 3 14 4 3 3 10 

4 4 5 4 5 22 5 4 5 14 4 s4 5 13 5 5 5 5 20 4 4 5 13 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 4 5 18 4 4 4 12 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 5 20 4 4 4 12 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 15 

5 4 4 5 5 23 4 5 4 13 5 4 4 13 5 4 5 5 19 4 5 5 14 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 4 5 19 4 4 4 12 

5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 5 4 5 14 5 4 3 3 15 3 3 3 9 

5 5 5 5 5 25 4 5 5 14 4 4 4 12 4 2 4 5 15 5 4 5 14 

5 5 5 5 5 25 4 5 5 14 4 4 4 12 4 2 4 5 15 5 4 5 14 

5 5 5 5 5 25 4 5 5 14 4 4 4 12 4 2 4 5 15 4 4 5 13 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 15 

4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 21 4 5 4 13 4 4 5 13 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 21 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 5 13 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 4 5 4 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 5 4 5 14 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 5 5 22 4 5 4 13 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 5 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 5 4 5 14 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 5 4 4 13 5 4 5 14 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 5 4 5 14 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 5 4 5 14 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 4 12 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 4 12 4 4 5 13 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
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4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 5 4 5 14 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 21 4 5 4 13 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 5 4 13 5 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 5 4 5 22 4 5 4 13 4 4 4 12 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 4 5 4 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 4 4 5 21 4 5 4 13 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

4 4 5 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 5 4 18 4 4 4 12 

4 3 4 4 4 19 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 3 11 

4 5 5 5 4 23 4 4 5 13 4 5 4 13 5 4 5 5 19 5 4 5 14 

5 4 5 4 5 23 5 4 5 14 4 5 5 14 5 4 5 5 19 5 4 5 14 

4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 3 3 3 9 4 4 4 3 15 3 3 3 9 

5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 4 5 13 5 5 5 5 20 5 5 5 15 

4 5 5 4 5 23 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 4 4 17 4 4 4 12 
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