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ABSTRACT

Employee performance are essentially a condition that indicates the degree of
success or failure in performing basic tasks and functions that have been formulated
clearly and firmly. For the performance of employees in the organization can continue to
increase, it is necessary to how many steps to improve the employability of human
resources owned by the organization.

The purpose of this study is basically to find out how the polytechnic Tanjungpinang
Employee Performance. In the discussion of this paper as for the operational concept
which is used to view the employee's performance refers to the opinion that Bernandin
and russel dimensional view of employee performance quality, quantity, timeliness,
effectiveness gost, need for supervision, and interpersonal impact. In this study sample
consisted of employees which the sample collection technique using purposive sampling.
Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis
techniques.

After doing research, the end result of the study stated that the Employee
Performance On Health Polytechnic Tanjungpinang not been able to run well. It can be
seen from the implementation of employee jobs polytechnic has not been able to complete
the tasks entrusted to the well, the lack of awareness of employees to comply with the
rules and the discipline.

The advice given to polytechnic Tanjungpinang particularly in Employee
performance is should be a strict supervision of the implementation of the employee work
for the results obtained work in accordance with its objectives, the polytechnic
Tanjungpinang have imposed sanctions and rewards are clear to employees with
problems and to support the achievement levels of performance employees better.

Key Words : Employee Performance, quality, quantity, timeliness, gost
effectiveness, need for supervision, and interpersonal impact



2

KINERJA PEGAWAI PADA  POLITEKNIK KESEHATAN
TANJUNGPINANG

ELWINA / NIM :090563201014 / ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Kinerja pegawai pada hakekatnya merupakan suatu kondisi yang menunjukkan
adanya tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan
fungsi yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas. Agar kinerja pegawai dalam
organisasi itu dapat terus meningkat, maka perlu dilakukan berapa langkah untuk
meningkatkan kemampuan kerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja
Pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang. Dalam pembahasan skripsi ini adapun konsep
operasional yang digunakan untuk melihat kinerja pegawai tersebut mengacu kepada
pendapat Bernandin dan russel yang melihat kinerja pegawai dari dimensi quality,
quantity, timeliness, gost effectiveness, need for supervision, dan interpersonal impact.
Dalam penelitian ini sampelnya terdiri dari orang pegawai yang mana teknik pengambilan
sampelnya menggunakan sampel purposif. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa Kinerja
Pegawai Pada Politeknik Kesehatan Tanjungpinang belum dapat berjalan dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dari dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai Poltekkes belum dapat
menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan baik, kurangnya kesadaran pegawai
dalam mematuhi aturan serta dalam kedisiplinan.

Adapun saran yang diberikan kepada Poltekkes Tanjungpinang khususnya dalam
Kinerja pegawai adalah Seharusnya adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan
pekerjaan pegawai agar hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan tujuannya, pada
Poltekkes Tanjungpinang perlu diberlakukan sanksi dan penghargaan yang jelas kepada
pegawai yang bermasalah dan berprestasi untuk menunjang tingkat kinerja pegawai yang
lebih baik lagi.

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Pengawasan,
dampak antar personal
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PENDAHULUAN

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang

dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai.

Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan).

Penilaian DP3-PNS meliputi delapan item yaitu Kesetiaan, Prestasi kerja,

Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerja sama, Prakarsa, dan Kepemimpinan.

Peningkatan kinerja pegawai sangatlah penting karena kinerja yang baik bukan

hanya menguntungkan pegawai itu sendiri, untuk kepentingan peningkatan

prestasi pegawai, namun juga merupakan keberhasilan sebuah organisasi.

Soeprihanto (2001:7) berpendapat ” kinerja pegawai adalah suatu sistem yang

digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang pegawai telah

melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan”.

Peranan dari pegawai dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

tentu saja mensyaratkan agar setiap pegawai harus mempunyai kinerja dan

kemampuan kerja yang tinggi, terampil, punya keahlian dan sikap yang baik serta

mampu untuk melaksanakan misi, visi, menyelenggarakan tugas dan fungsi

organisasi serta menjalankan semua aktivitas operasional organisasi yang menjadi

tanggung jawabnya dengan baik, semua ini ditujukan agar pegawai dapat

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. DP3 PNS tidak

berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Proses penilaian yang

bersifat rahasia juga kurang memiliki nilai edukatif karena hasil penilaian tidak



4

dikomunikasikan secara terbuka. Atasan langsung sebagai pejabat penilai pun

hanya sekedar memberikan penilaian dan tidak memberikan tindak lanjut dari

penilaian. Begitu juga yang terjadi pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes)

Tanjungpinang pegawai juga memiliki DP3 yang diberikan dari atasan, hanya saja

DP3 kadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan pegawai selama ini.

Kondisi kerja yang baik akan tercipta jika pegawai memiliki kinerja yang

baik. Dalam kegiatan sehari-hari dalam menyelesaikan tugas –tugasnya, masih

terdapat beberapa gejala pada kinerja pegawai Poltekkes Tanjungpinang dimana

permasalahan tersebut dapat dilihat dari :

1. Masih adanya mahasiswa yang mengeluh berkenaan dengan

keterlambatan kepengurusan surat menyurat pada Poltekkes

Tanjungpinang. Ini dikarenakan berkaitan dengan pembuatan dan

pengurusan surat menyurat seperti surat keterangan aktif kuliah, surat

tugas untuk mahasiswa, serta surat menyurat lainnya yang dapat memakan

waktu lebih dari 1 hari. Seharusnya pembuatan surat dapat diselesaikan

tidak lebih dari 1 hari jam kerja, dan pegawai tidak dapat memberikan

alasan dan penjelasan atas keterlambatan tersebut.

2. Kurangnya kesadaran pegawai dalam disiplin waktu, hal ini dapat dilihat

dari masih adanya pegawai yang datang terlambat masuk kerja contohnya

beberapa pegawai datang tidak tepat waktu sebagaimana yang sudah

ditentukan oleh pihak Poltekkes waktu masuk kerja yaitu pada pukul

08.00. Namun masih ada pegawai yang datang pada Pukul 09.00 dan

pulang lebih awal dengan alasan pribadi.
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3. Masih terdapat pegawai yang sering absen pada jam kantor, ini dapat

dilihat saat setelah jam istirahat pada pukul 12.00 kantor tampak lenggang

karena sebagian pegawai memilih tidak kembali kekantor.

Dari uraian tersebut serta berdasarkan gejala-gejala yang ditemui, maka

peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih jauh, dan

disusun dalam sebuah penelitian dengan judul : Kinerja Pegawai Pada

Politeknik Kesehatan Tanjungpinang.

PERUMUSAN MASALAH

Menurut Ruky (2006 : 18) Kinerja Pegawai pada dasarnya adalah sebuah

proses yang dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran, dan diakhiri dengan

evaluasi. Untuk kondisi saat sekarang, pada Poltekkes Tanjungpinang masih

terdapat persoalan seperti masih adanya pegawai yang belum disiplin masih

adanya pegawai yang absen pada jam kantor, masih adanya aduan dari mahasiswa

tentang keterlambatan dalam urusan surat-menyurat, masih ada pegawai yang

belum dapat memanfaatkan waktu dengan baik mengakibatkan penumpukan

pekerjaan. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini,

yaitu : “BAGAIMANA KINERJA PEGAWAI PADA POLTEKKES

TANJUNGPINANG”.
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TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penelitian ini, yaitu:

a. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam peningkatan kinerja

pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang

Kegunaan penelitian diantaranya, yaitu:

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Poltekkes

Tanjungpinang agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan

pekerjaannya.

b. Sebagai bahan masukan dan referensi ataupun acuan bagi peneliti lain

yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.

KERANGKA TEORI.

Menurut Mangkunegara (2009:9) Kinerja adalah :“hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia

adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang

dicapai Sumber Daya Manusia (SDM) persatuan periode waktu dalam

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
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kepadanya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas.

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003,223), kinerja seseorang

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai

dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani

(2003,223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang

dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama

periode waktu tertentu. Sedangkan Suprihanto (dalam Srimulyo,1999 : 33)

mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kinerja seorang karyawan pada dasarnya

adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan

dengan kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran atau kinerja yang telah

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Bernandin dan Russel (dalam Ismail, 2010:23) mengajukan enam criteria

primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja :

1. Quality, yakni menyangkut hasil tentang pelaksanaan kegiatan yang
mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang di harapkan.

2. Quantity, yakni menyangkut tentang jumlah yang dihasilkan, dapat diukur
dengan unit, rupiah, maupun siklus kegiatan yang diselesaikan.

3. Timeliness, yakni suatu kegiatan yang diselesaikan pada waktu yang
dikehendaki dengan memperhatikan kondisi output lain serta waktu yang
tersedia untuk kegiatan yang lain.

4. Gost effectiveness, yakni sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi
(manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai
hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan
sumber daya.

5. Need for supervision, yakni sejauh mana seorang pegawai dapat
melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan supervisor
untuk mencegah tindakan yang kurang di inginkan.

6. Interpersonal impact, yakni sejauh mana seorang pegawai memelihara
harga diri, nama baik dan kerja sama dengan rekan kerja dan bawahannya.
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KONSEP OPERASIONAL

Dalam memahami penelitian ini, perlu diberikan acuan guna untuk

memberikan pemahaman. Untuk mengetahui Kinerja Pegawai di Poltekkes

Tanjungpinang maka penulis mengacu pada pendapat Ismail. Dalam hal ini dapat

dilihat dari dimensi sebagi berikut :

1. Quality (kualitas)

Yaitu menyangkut hasil tentang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

oleh pegawai Poltekkes Tanjungpinang yang mendekati kesempurnaan atau

mendekati tujuan yang di harapkan.

Dapat dilihat dari indikator :

a. Hasil kerja pegawai Poltekkes yang dapat dilihat dalam pelaksanaan

pekerjaan pegawai Poltekkes selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang

diembannya dengan baik.

b. Kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan yang diharapkan.

2. Quantity (kuantitas)

Yakni menyangkut tentang jumlah yang dihasilkan pegawai Poltekkes

Tanjungpinang yang dapat diukur dengan unit, rupiah, maupun siklus kegiatan

yang diselesaikan.

Dapat dilihat dari indicator :

 Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat diselesaikan tepat waktu
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3. Timeliness (aktualitas)

Yaitu suatu kegiatan yang diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan

memperhatikan kondisi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan yang

lain. Dapat dilihat dari indicator :

 Mampu memanfaatkan waktu dengan baik

4. Gost effectiveness (efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi)

Yaitu sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia,

keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau

pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.

Dapat dilihat dari indikator :

 Peningkatan terhadap sumberdaya manusia seperti diadakan pelatihan

kepada para pegawai Poltekkes Tanjungpinang

 Pegawai mampu menggunakan teknologi yang ada untuk membantu

pelaksanaan pekerjaannya.

5. Need for supervision (Perlu Pengawasan)

Yaitu sejauh mana seorang pegawai dapat melaksanakan fungsi pekerjaan

tanpa memerlukan pengawasan dari atasan untuk mencegah tindakan yang

kurang di inginkan, indikator penelitiannya adalah :

 Adanya kesadaran terhadap peraturan yang berlaku pada Poltekkes

Tanjungpinang.

 Disiplin dalam bekerja.
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6. Interpersonal impact (Dampak Interpersonal atau Pribadi)

Yaitu yakni sejauh mana seorang pegawai memelihara harga diri, nama

baik dan kerja sama dengan rekan kerja dan bawahannya, indikator

penelitiannya adalah :

 Adanya kerjasama antara pegawai Poltekkes dalam pelaksanaan pekerjaan

 Adanya hubungan yang baik antara sesama pegawai.

METODE PENELITIAN.

1.  Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif, yang mana peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif

ini, hanya akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. Yaitu

tentang kinerja pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang. Sugiyono (2005:11)

menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan

variabel lain”.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini di lakukan pada Poltekkes Tanjungpinang, alasan

mengambil obyek penelitian disini, adalah Poltekkes Tanjungpinang

merupakan salah satu organsisasi yang langsung berhubungan dengan
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mahasiswa seperti dalam hal surat menyurat maupun hal-hal yang berhubungan

dengan kemahasiswaan sehingga dituntut dengan kinerja kerja yang baik.

Selain itu pada Poltekkes Tanjungpinang masih ada beberapa gejala

permasalahan yang berdampak pada tidak baiknya kinerja kerja pegawai

sehingga dilakukanlah langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pegawai

tersebut.

3. Populasi dan sampel.

a. Populasi

Sugiyono (2005:57), menjelaskan bahwa “populasi yaitu wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek, yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang, yang jumlahnya 60 orang

pegawai.

b. Sampel

Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive

sampling. Arikunto (2006 : 139) menyebutkan bahwa ”Teknik Purposive

Sample yaitu sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas

adanya tujuan tertentu.”



12

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No. Informan
Populasi
(Orang)

Sampel
(Orang)

1 Direktur 1 0
2 Pembantu Direktur 3 2

Kasubag ADUM 1 1
3 Kasubag ADAK 1 1
4 Ka. Jurusan 3 1
5 Ka. Unit 7 1
6 Staff 44 1

Jumlah Informan 60 7

Sumber data : Politeknik Kesehatan Tanjungpinang, 2012.

JENIS DAN SUMBER DATA.

Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan,

yaitu pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang.

Data Sekunder

Yaitu data yang peneliti dapatkan dalam bentuk sudah jadi atau sudah

dikumpulkan oleh pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang, yang meliputi

data uraian tugas dan fungsi, data struktur organisasi, data jumlah pegawai,

uraian tugas unit kerja yang ada, serta data sarana dan prasarana kerja.
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Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan yaitu pegawai pada Poltekkes

Tanjungpinang serta dengan informan kunci yaitu Direktur Poltekkes

Tanjungpinang. Wawancara yang dilaksanakan ini berpedoman kepada daftar

pertanyaan yang telah di susun, mengenai kinerja pegawai pada Poltekkes

Tanjungpinang, dengan alat pengumpul datanya pedoman wawancara.

b. Observasi.

Teknik pengumpulan data secara observasi mempunyai ciri-ciri yang

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini sejalan dengan pendapat

Sugiyono (2005:166) yang mengemukakan bahwa “ tehnik observasi

merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, yang tersusun dari berbagai

proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah

pengamatan dan ingatan”.  Dalam penelitian yang dilakukan ini, observasi

yang peneliti gunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara

sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat

pengumpul data yaitu Check list.

KINERJA PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugasnya, maka pegawai dituntut untuk dapat memiliki

atau mempunyai kinerja yang baik dan berkualitas, sehingga tugas dan fungsi

pegawai dapat betul-betul tercapai dan terpenuhi, selain itu ditujukan agar

pegawai itu profesional.Sedarmayanti (2003:147), menyatakan bahwa:
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” Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab mereka miliki masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai
dengan moral dan etika yang berlaku”.

Sedangkan Triton (2005:95), menyatakan ” kinerja merupakan evaluasi

terhadap kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan

partisipasi sebagai konstribusi keseluruhan yang diberikan oleh individu bagi

organisasi.

Bernandin dan Russel (dalam Ismail, 2010:23) mengajukan enam criteria

primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja :

1. Quality, yakni menyangkut hasil tentang pelaksanaan kegiatan yang
mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang di harapkan.

2. Quantity, yakni menyangkut tentang jumlah yang dihasilkan, dapat diukur
dengan unit, rupiah, maupun siklus kegiatan yang diselesaikan.

3. Timeliness, yakni suatu kegiatan yang diselesaikan pada waktu yang
dikehendaki dengan memperhatikan kondisi output lain serta waktu yang
tersedia untuk kegiatan yang lain.

4. Gost effectiveness, yakni sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi
(manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai
hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan
sumber daya.

5. Need for supervision, yakni sejauh mana seorang pegawai dapat
melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan supervisor
untuk mencegah tindakan yang kurang di inginkan.

6. Interpersonal impact, yakni sejauh mana seorang pegawai memelihara
harga diri, nama baik dan kerja sama dengan rekan kerja dan bawahannya.

Menurut Osborne (dalam Ismail, 2010:25) terdapat lima strategi dalam

meningkatkan kinerja pelayanan public yakni core strategy (strategi inti),

consequences strategy (strategi konsekuensi), customer strategy ( Strategi
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pelanggan ), control strategy (Strategi pengawasan), dan culture strategy

( Strategi Budaya).

Nanang (1999:19), menjelaskan bahwa:

”Kinerja karyawan yaitu ukuran hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif
yang dikontribusikan oleh karyawan terhadap perusahaan atau organisasi,
kemudian direfleksikan kedalam bentuk kondisi seperti kerjasama yang baik
diantara pegawai dan diantara unit kerja yang ada, tanggungjawab yang tinggi,
kekompakkan kerja pegawai dan unit kerja yang ada, lingkungan kerja yang
kondusif dan adanya prestasi kerja pegawai”.

Indrio dan Sudita (1997:66), menyatakan bahwa ” kinerja itu memiliki

beberapa dimensi, yaitu: (a) siapa yang harus melaksanakan kinerja, (b)

bagaimana pelaksanaan kinerja tersebut, (c) kepada siapa dia berkinerja, (d) apa

standar yang digunakan untuk penilaian kinerja dan (e) nilai kinerja itu sendiri”.

Mathis dan Jackson (2002:78), menyatakan bahwa:

“ Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau apa yang tidak
dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa
banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain
termasuk:

(1) kuantitas output.

(2) kualitas output.

(3) jangka waktu output.

(4) kehadiran ditempat kerja.

(5) sikap kooperatif”
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LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Mustopadidjaja (1993:43-49), menjelaskan bahwa:

” Langkah- langkah dalam peningkatan kinerja pegawai, yaitu:

1. Memperhatikan prinsip pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan kinerja yang baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip (a)
adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, (b) adanya ketaatan pada
peraturan, (c) adanya tujuan dan sasaran yang jelas, (d) adanya kejujuran atau
transparansi dari semua pihak dalam pelaksanaan tugas.

2. Perencanaan Strategik.

Dalam pelaksanaan suatu kinerja, suatu organisasi harus menyusun atau
merumuskan suatu rencana strategik yang merupakan cerminan dari langkah
awal dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Perencanaan strategik itu harus
mencakup, (a) adanya pernyataan visi yang kuat, (b) adanya misi yang jelas
dalam rangka mencapai visi, (c) adanya rumusan tentang tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai serta (d) adanya uraian kegiatan yang menjelaskan
tentang cara-cara mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

3. Pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menetapkan indikator atau ukuran-
ukuran capaian yang mengarah kepada pencapaian misi, sehingga di peroleh
pembenaran yang logis atas pencapaian suatu misi organisasi. Dalam
pengukuran kinerja, langkah yang dapat dilakukan organisasi yaitu (a)
penetapan indikator kinerja, (b) penetapan capaian kinerja yang terangkum
secara lengkap dan memuat masukan (input), keluaran (output), hasil
(outcome), manfaat (benefit) dan dampak.

4. Evaluasi kinerja.

Evaluasi atau penilaian dan pembandingan atas pelaksanaan kegiatan, harus
dilaksanakan berpedoman kepada pengukuran kinerja yang telah ditetapkan,
kemudian dilanjutkan dengan menghitung capaian kinerja program dengan
pembobotan tertentu.

5. Pelaporan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan pelaksanaan kinerja suatu
organisasi, antara lain: (a) pelaporan harus dibuat dan dilaporkan selambat-
lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, (b) pelaporan dibuat
dengan mengunakan suatu sistematika yang baku dan standar, (c) pelaporan
harus dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran, objektif,
transparan serta mudah dipahami, (d) pelaporan harus mengungkapkan
tentang pertanggung jawaban anggaran, pengunaan sarana dan prasarana serta
uraian metode kerja.
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KINERJA PEGAWAI PADA POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)
TANJUNGPINANG

Kinerja pegawai adalah suatu pencapaian yang baik dalam bekerja berupa

prestasi yang diperlihatkan oleh pegawai yang kemudian memberikan cerminan

bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang sehat. Pada setiap instansi

pemerintah peranan dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya terasa sangat

dominan, hal ini tentu saja mensyaratkan agar setiap pegawai negeri sipil harus

mempunyai kinerja dan  kemampuan kerja yang tinggi, terampil, memiliki

keahlian dan sikap yang baik serta mampu untuk melaksanakan misi, visi,

menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi serta menjalankan semua aktivitas

operasional organisasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, semua ini

ditujukan agar pegawai dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan agar bisa

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai pada Politeknik Kesehatan

(Poltekkes) Tanjungpinang. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pada

penulis menetapkan beberapa dimensi beserta indikator yang mempengaruhi

kinerja kerja pegawai. Adapun dimensi dalam penelitian ini adalah Quality, yakni

menyangkut hasil tentang pelaksanaan kegiatan yang mendekati kesempurnaan

atau mendekati tujuan yang di harapkan. Quantity, yakni menyangkut tentang

jumlah yang dihasilkan, dapat diukur dengan unit, rupiah, maupun siklus kegiatan

yang diselesaikan. Timeliness, yakni suatu kegiatan yang diselesaikan pada waktu
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yang dikehendaki dengan memperhatikan kondisi output lain serta waktu yang

tersedia untuk kegiatan yang lain.

Gost effectiveness, yakni sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi

(manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil

tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya

Need for supervision, yakni sejauh mana seorang pegawai dapat melaksanakan

fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan supervisor untuk mencegah

tindakan yang kurang di inginkan. Interpersonal impact, yakni sejauh mana

seorang pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerja sama dengan rekan

kerja dan bawahannya.

Quality (Kualitas)

Yaitu menyangkut hasil tentang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

oleh pegawai Poltekkes Tanjungpinang yang mendekati kesempurnaan atau

mendekati tujuan yang di harapkan. Dapat dilihat dari indikator : Hasil kerja

pegawai Poltekkes yang dapat dilihat dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai

Poltekkes selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan baik.

KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN
TUJUAN YANG DIHARAPKAN

Setiap pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang

ditetapkan. Karena apabila tidak ada tujuan yang mengatur pekerjaan maka

pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat. Dalam

melaksanakan pekerjaan pegawai seharusnya mampu bekerja dengan baik agar
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tujuan dari organisasi dapat tercapai. Hanya saja yang ditemukan di Poltekkes

Tanjungpinang adalah masih ada pegawai yang melupakan tujuan dari

pekerjaannya sehingga menunda-nunda pekerjaan.

Menetapkan tujuan organisasi memberikan arah dan menghindarkan

organisasi dari kekacauan, karena akan terstruktur. Tujuan dapat membantu

memotivasi anggota dengan mengkomunikasikan apa organisasi ini berjuang

untuk serta menyediakan dasar mengakui prestasi dan keberhasilan.

Quantity (Kuantitas)

Menyangkut tentang hasil tentang jumlah yang dihasilkan, dapat diukur

dengan unit rupiah, maupun siklus kegiatan yang diselesaikan. Untuk mengetahui

tentang kuantitas dari pekerjaan pegawai pada Poltekkes Tanjungpinang maka

dapat diukur dari indikator ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaannya.

PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DAPAT
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Pekerjaan tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sepanjang

pelaksanaannya selalu mengedepankan sikap profesionalisme. walaupun

dikerjakan dengan cepat, tapi tidak boleh melanggar prosedur-prosedur yang telah

ditetapkan. kualitas pekerjaan harus tetap dijaga sebagaimana mestinya. Menunda

pekerjaan tanpa alasan merupakan sikap pegawai yang kurang professional karena

tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik.
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GOST EFFECTIVENESS (EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER
DAYA ORGANISASI)

Yaitu sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia,

keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau

pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya. Dapat dilihat dari

indikator, Peningkatan terhadap sumberdaya manusia seperti diadakan pelatihan

kepada para pegawai Poltekkes Tanjungpinang, Pegawai mampu menggunakan

teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pekerjaannya.

a. Peningkatan terhadap sumberdaya manusia seperti diadakan pelatihan

kepada para pegawai Poltekkes Tanjungpinang

b. Pegawai mampu menggunakan teknologi yang ada untuk membantu

pelaksanaan pekerjaannya.

NEED FOR SUPERVISION (PERLU PENGAWASAN)

Yaitu sejauh mana seorang pegawai dapat melaksanakan fungsi pekerjaan

tanpa memerlukan pengawasan dari atasan untuk mencegah tindakan yang kurang

di inginkan, indikator penelitiannya adalah :

a. Adanya kesadaran terhadap peraturan yang berlaku pada Poltekkes

Tanjungpinang

b. Disiplin dalam bekerja

INTERPERSONAL IMPACT (DAMPAK INTERPERSONAL/PRIBADI)

Yaitu sejauh mana seorang pegawai memelihara harga diri, nama baik dan

kerja sama dengan rekan kerja dan bawahannya, indikator penelitiannya adalah :
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a. Adanya kerjasama antara pegawai Poltekkes dalam pelaksanaan pekerjaan
b. Adanya hubungan yang baik antara sesama pegawai

KESIMPULAN

1. Berdasarkan data yang sudah diperolah dan diolah pada bab bab

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pegawai Pada Politeknik

Kesehatan Tanjungpinang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Dimensi Quality dalam pelaksanaan pekerjaan yang selama ini

diberikan kepada setiap pegawai sudah cukup baik. Hanya saja

memang masih terdapat kekurangan seperti penumpukan pekerjaan

yang dilakukan oleh beberapa pegawai serta dalam melaksanakan

pekerjaannya pegawai Poltekkes masih belum memahami tujuan dari

pekerjaan yang diembannya sehingga terkadang melalaikan tugasnya.

b. Dimensi Quantity ditemukan bahwa pegawai Poltekkes masih sering

menunda pekerjaan. Banyak diantara mereka tidak mengerjakan

pekerjaannya dan lebih senang menggunakan waktu lenggangnya

untuk bersantai. Seharusnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

dengan cepat dan tepat waktu adalah dengan menggunakan cara

semua pekerjaan dibagi rata.

c. Dimensi Timeliness pegawai Poltekkes Tanjungpinang masih belum

dapat memanfaatkan waktu luang yang seharusnya dapat digunakan

untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan

tepat waktu.
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d. Dimensi Gost effectiveness sudah baik, ini dapat dilihat dari sudah

meratanya pelatihan yang diberikan kepada pegawai Poltekkes,

kemudian pegawai sudah dapat menggunakan teknologi dengan baik

seperti penggunaan peralatan kantor yaitu komputer.

e. Dimensi Need for supervision dalam mematuhi peraturan juga sudah

cukup baik karena hanya beberapa dari para pegawai saja yang belum

melakukannya dengan baik, begitu juga dengan disiplin kerja bahwa

sebagian pegawai sudah mematuhi peraturan kedisiplinan dengan

baik.

f. Dimensi Interpersonal Impact yaitu kerjasama yang baik antara

pegawai juga sudah terlaksana, kemudian hubungan pegawai juga

sudah baik dan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif.

2. Faktor penghambat kinerja pegawai Poltekkes lainnya adalah:

a. Pekerjaan selalu dikerjakan dalam waktu yang mendesak sehingga

hasil kerjanya menjadi kurang optimal.

b. Pegawai belum dapat mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu

banyak pekerjaan yang tertunda sehingga banyak pekerjaan yang

bertumpuk.

c. Masih belum semua pegawai yang memiliki kesadaran dalam

mematuhi aturan.

d. Dalam kedisiplinan hal ini berkenaan dengan jam masuk dan pulang

kantor yang tidak tepat waktu, keluar pada saat jam istirahat dan

sebagian pegawai memilih untuk tidak kembali lagi kekantor.
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SARAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada

pihak Poltekkes Tanjungpinang berkaitan dengan Kinerja Pegawai Pada

Politeknik Kesehatan Tanjungpinang maka saran yang dapat penulis sampaikan

kepada pihak Poltekkes antara lain sebagai berikut:

a. Seharusnya adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan

pekerjaan pegawai agar hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan

tujuannya. Pengawasan yang dilakukan dari internal yaitu oleh direktur

Poltekkes sebagai pejabat tertinggi yang memiliki kewajiban menjalankan

organisasi sesuai dengan tujuannya.

b. Seharusnya ada sanksi yang tegas terhadap pegawai yang tidak bisa

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.

c. Seharusnya pada Poltekkes Tanjungpinang diberlakukan penghargaan

yang jelas kepada pegawai yang berprestasi seperti yang disiplin dan

pegawai yang mampu mematuhi pekerjaan dengan baik untuk menunjang

tingkat kinerja pegawai yang lebih baik lagi.
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