
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

BAB 1 

PEN DAH UL t: AN 

l.1. Latar Belakang 

Dalam dinamika perubahan yang sangat dinamis dan rekontruksi 

penyelenggaraan pernerintahan dan pernbangunan yang fundamental, Bangsa 

[ndonesia dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks u11tuk mengadaptasi 

tuntutan reformas1. Tuntutan dikondisikannya "GvoJ Goverment' pada semua 

tataran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan, akan sangat 

membutuhkan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara yang tangguh dan 

berkualitas, disertai moralitas yang tinggi. Dan juga pada gdirannya akan menjadi 

"agent of change" yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan perubahan yang 

multi dimensional tersebut. 

Masa)ah mendasar yang dihadapi dalam merespon dan mengantisipasi 

dinamika tuntutan perubahan tersebut adalah kondisi obyektif kualitas sumber daya 

manusia Indonesia saat ini, baik secara nasional maupun masing-masing daerah 

adalah masalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik masyarakat 

secara keseluruhan maupun Sumber daya Manusia Aparatur penyelenggara 

Pembangunan itu sendiri. 

Berdasarkan Rakernas 1992, komposi si Aparatur Negara baik di tingkat Pusat 

maupun di daerah berdasarkan tingkat pendidikannya ternyata belum dalam 

komposisi ideal. Pada Akhir Pelita VI Aparatur yang berpendidikan Sekolah Dasar 

11,3 %, Tamat sekolah Menengah Pertama dan Atas ( SL TP & SLTA) 70 %, yang 
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berpendidikan tinggi ( Sarj ana M uda/Dip1oma dan S 1 ) berj umlah 18, 5 % sedangkan 

Pasca Sarjana hanya 0.016 % saja.(Rais; 1998: 13}. 

Kondisi objektif ini mengindikasikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia 

para penyelenggara pernerintahan dan pelaksana pembangunan disemua sektor dan 

tingkatan wilayah, sangat memerlukan peningkatan kuantitas dan kualiias upaya 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mengingat kuantitas kornposisi dan kualitas 

Sumber Daya Aparatur Pemerintah belum dalarn tataran yang ideal. Terlebih lagi di 

daerah, komposis1 dan kualitas sumber daya aparatur penyelenggara pemerintah dan 

pelaksana pembangunan daerah belum rnenggambarkan kondisi ideal sumber daya 

aparatur yang dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana 

diharapk.an. 

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, UU No 5 Tahun 1974 yang diperbaharui 

dengan UU No. 22 tah un 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, 

Indonesia sebagai negara kesatuan yang wilayahnya terbagi kedalam daerah-daerah 

yang bersifat otonom dan w·ilayah administratif 

Daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya 

sendiri. Demikian halnya dalam kegiatan pembangunan, daerah mempunyai hak 

untuk melaksanakan pembangunan atas inisiatif sendiri. Dengan demikian daerah 

te \ah menerima kewenangan sehingga berhak mengatur mengll.rus dan mengelola 

sumber daya, sarana dan administrasi atas daerahnya sendiri, akan tetapi 

kemandirian tersebut tetap hams selalu berada dalam koridor negara kesatuan. 

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. 
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Pendesentralisc1srnn sistcm pemerintahm, tersebuL d1 sampmg rncrupakan 

pt:rwujudan untuk meningkatkan kapas;itas DPRD dalam ml'ngcmban amanat 

masyarakaL desentralisas, .iuga diarahkan untuk me\vujudkan asp1ras1 rnasyarakat 

dan daerah tcrnkomodasi secara menycluruh dalam pembangunan di daerah, yang 

dic_ja,v"'ntahkan dalam perencanaan, keb1_1akan dan stratcg1 pembangumm oleh Badan 

l1crcncanaan Pernhan>!unan Daerah (l:3APPEDA) 

Dengan dem1kian pcmerintah dacrah tidak hanva akan men,iadi pclabana 

tugas-lugas Pemcrintah pusat, akan tetap1 harus memiliki kemampuan lebih besar 

dalarn menampung aspirnsi warga negarn di w1layahnya dengan menmrnskan 

rencarw-r~ncana pcmbangunan yang bertujuan memenuhi kcbutuhan ricl dacrah 

t'v1ekani5me perencanaan dari bawah (hofturn--1,p p lwming) yang menjadi 

tunturnn dernokrallsasi , merupakan salah satu bentuk pcnd:anan terhadap asas 

desentrahsas, pembangunan, ha! tersebut mcngandung konsekuensi 1mtL1k 

Jipt:rbaikinya kcrnampuan aparatur pcri:ncana daerah. Tuntutan semacam ini akan 

tcrasa sckali dalam bcbcrapa kcgiatan pemhangunan sepert1 Program Pengcmbangan 

\\'ilayah yang mcnghendaki dilakukannya perencanaan oleh apardtur daerah scndiri, 

tcrlcb1h lagi dengrm pelaksana~rn ntnnomi daernh saat irn, dimarrn o1oritas perencnnan 

pernbangunan daerah mengalami '"rem/iJrcl'men(" dcngan scmakin \uas dan rjelnya 

otoritast pemerintahan dacrah. 

8crbaga1 regu!asi da11 indikator kebiJakan pembangunan nasional saal in, 

mcnunjukan adanya kcscrius.an untuk mengubah rnetode perencanaan dari s1stem 

top-down planning menuju ho,rom-ur planning. Untuk mcnghasilkan rcncana

rencana pembangunan yang baik, strategi kebijakan dari alas ternyata kurang tepat 
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lagi diterapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Karena selama ini 

menu rut Wahyudi ( 1996 ; 29) terbukti apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat 

temyata pada tataran pelaksanaan tidak sesua, dengan kondisi dan kebutuhan daerah 

dan masyarakat setempat. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan efektif 

apabila din~ncanakan oleh pihak lain (Korten & Klauss, 1984;196). Bagaimanapun 

juga hanya aparatur daerah dan masyarakat setempat yang rnengetahui secara 

spesifik dan kornprehensif permasalahan pembangunan, apa yang dibutuhkan dan 

yang bisa dilakukan sesuai dengan sumber daya dan dana yang mereka miliki. 

Strategi Bottom-up mensyaratkan adanya hak-halc yang lebih luas dan rie1 

kepada aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber daya di 

tingkat lokal. Dengan demi.kian diperlukan mekanisme perencanaan yang otonom 

dimana pemerintah lokal dapat memilih altematif yang paling sesuai kebutuhan 

masyarajat suatu daerah. Dengan demikian fungsi perencanaan daerah merupakan 

titik berangkat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah, dan 

keterlibatan para perencana bukan hanya secara operasional akan tetapi juga 

merupakan keterlibatan kognitif guna menciptakan sistem perencanaan yang terbaik 

bagi daerahnya 

Eksistensi Bappeda diharapkan akan memudahkan berlangsungnya 

mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planning). Selain itu diharapkan di 

dalam mekanisme perencanan tersebut Bappeda duduk sebagai organisasi terpenting 

yang menentukan hasil akhir perencanaan (Sibero, 1985 ; 23). 

Secara khusus tugas dan wewenang Bappeda Tingkat II diatur dalam Keppres 

No. 5 tahun 1974, Keppres No. 27 tahun 1980, Kepmendagri No. 185 tahun 1980. 
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Tugas Utama Bappeda adalah mernbantu Kepa1a Daerah untuk rnenentukan 

kebijaksanaan di bidang perencanan pembangunan di daerah tingkat II serta 

penilaian, pengendalian dan pelaksanaannya. Sedangkan fungsinya, yaitu ~ Pertama, 

menyusun Pola Daerah Pembangunan Daerah. Kedua, menyusun Repelita Daerah. 

Ketiga, menyusun Program-program Tahunan. Keempat, me1akukan kordinasi 

perencanaan. Kelima, menyusun RAPBD bersama bagian Keuangan dan Setwilda 

Tingkat IL Keenam, melaksanakan kordinasi dan/atau mengadakan penelitian. 

Ketujuh, mengikuti pers1apan dan perkembangan pelaksanaan rencana 

pembangunan. Kedelapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di 

daerah, dan kesembilan, melakukan tugas-tugas lain dalam rangka perencanaan. 

Tugas yang sangat menentukan keberhasilan rencana pembangunan daerah 

ini juga diperberat oleh keharusan untuk menjaga agar kegiatan pembangunan 

daerah tersebut mempunyai dampak positif terhadap Pengembangan Sumber Daya 

iv-lanusia aparatur daerah dan masyarakat. Di samping itu juga terhadap 

pengernbangan sektor s,vasta, lapangan ker.1a, usaha pemerataan, pembinaan 

pengusaha ekonomi lemah, pemakaian produk dalam negeri serta produksi ekpor 

dan parawisata. 

Karena fungsi dan tugas yang harus dijalankan oleh Bappeda Tingkat II 

merupakan tugas-tugas yang sangat penting dalam manajemen pembangunan, maka 

keberhasilan pembangunan suatu daerah akan banyak ditentukan oleh kemampuan 

profesional (profesionalisme) aparatur Bappeda dalam rnelaksanakan fungsi dan 

tugas tersebut. Terlebih lagi dengan kewenangan daerah di era otonomi 1m, 
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peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda merupakan tuntutan mutlak untuk 

dipenuhi. 

Secara Nasional, dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap Bappeda

Bappeda tingkat 11, memperlihatkan rnasih seringnya terjadi duplikasi pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan pembangunan, dan juga besamya sisa anggaran pembangunan 

daerah (SIAPDA) yang tidak terealisasi dan salah sasaran. Di samping itu banyaknya 

terdapat proyek-proyek pembangunan yang tidak mencapai tujuan. Gejala ini 

mencenninkan lemahnya profesionalisme aparatur Bappeda. (Effendy, 1992 ~ 13 ). 

Bahkan menurut Nasikun ()995 ; 12) menemukan dalam beberapa penehtiannya, 

terdapatnya banyak kesalahan dan kekeliruan dalam proses perencanaan yang 

merupakan tanggung jawab utama dari aparatur Sapped.a sendiri. 

Secara gradual atau umum area pennasalahan pdaksanaan fungsi dan tugas 

aparatur Bappeda yang sangat mempengaruhi keberhas1lan organisasi Bappeda ; 

sebagian bersifat internal yang mencakup masalah kualitas perencanaan 

pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur. Sebagia'1 bersifat ekstemal, yang 

meliputi masalah potensi lingkungan fisik, ekor!Omi, sosial politik dan budaya yang 

ada di daerah (Etlendy, 1992; 13). 

Mendasarkan pada uraian-uraian tersebut dtatas dan pada konsep-konsep dan 

teori yang relevan tentang Bappeda. masalah profesionalisme merupakan masalah 

mendasar dan esensial dalam upaya meningkatkan kuahtas dan efektivitas 

pembangunan daerah pada di era otonomi saat ini, khususnya di Bappeda. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilak:ukan pada bulan Januari 

sampai dengan Februari 2001 pada Bappeda Tingkat II Kotabaru. Data kuantitatif 
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(dokumen dan data sekunder) rnaupun sec.ara kua1itatif yang d-iperoleh rnela1ui 

wawancara secara mendalam (depth interview). Wawancara tersebut dilakukan 

dengan Aparatur Bappeda, Aparatur Pemerintah Daerah (setwilda). Dinas-dinas 

otonom, Instansi vertikal dan DPRD Tingkat II Kotabaru teridentifikasi masalah

masalah berkenaan dengan profesionalisme Aparatur Bappeda tersebut. 

Dengan berpedoman pada teori dan konsep yang re!evan tentang 

profesionalisrne, pada dasamya profesionahsme aparatur pernerintah (Bappeda) di 

tunjukan oleh kemampuan melaksanakan fungsi dan tugas/pekerjaannya_ Pada 

tataran obyek"tif-empiris mengind-ikasikan kemam-puan profesional aparatur Bappeda 

Tingkat II Kotabaru tersebut. Mereka belum sepenuhnya mampu mengemban tugas 

yang dibebankan kepadanya atau belum mampu menciptakan perencanaan yang 

baik, sehingga kualitas perencanaan daerah belum seperti yang diharapkan. Dan juga 

para aparatur Bappeda sudah terbiasa untuk melaksanakan cetak-birn rencana 

pembangunan yang datangnya dari pusat Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 

ataupun proyek banyak yang kurang tepat sasaran atau pun pekerjaan yang gaga!. 

Di samping itu kemampuan manajerial (_task requirement) aparatur perencana 

belum pada tataran ideal, dimana untuk mgas rutin yang menjadi tanggung jawab di 

bidangnya masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Mereka terkadang kurang 

mampu untuk mengidentifikasikan sumber daya-sumber daya yang tersedia , 

memahami aspirasi-aspirasi masyarakat setempat, melakukan monitoring dan 

evaluasi, atau menjaga (pengendalian) supaya pembangunan tetap berkelanjutan 

denganjumlah dana yang ada. 
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Kondisi objektif profesionalisme aparatur Bappeda Kotabaru juga ditunjukan 

oleh pelaksanaan fungsi perencanaan dan penelitiannya, dalam tiga tahun terakhir 

sebagian besar masih dilakukan oleh lembaga lain, baik konsultan sv,1asta dan 

terutama dari perguruan tinggi. Dalam kondisi ini tugas aparatur Bappeda seolah

olah telah beralih fungsi dari perencana menjadi penghimpun rencana dari Dinas

Dinas dan lnstansi Vertikal lainnya. Kualitas profesional yang tidak jauh berbeda 

berlangsung juga pada pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung perencanaan seperti 

koordinasi, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah, sehingga peran 

BAPPEDA sebagai "think tank" Kepala Daerah masih jauh dari harapan. 

Indikator lain yang teridentifikasi adalah indikasi masih lemahnya 

profesionalisme aparatur Bappeda tingkat 11 Kotabaru dalam implementasi asas 

desentralisasi. Hal ini dapat dijumpa1 dalam perencanaan pembangunan daerah, 

misalnya, terdapat kesalahan yang cukup mendasar, yakni logical framework yang 

tidak jelas antara beberapa tingkatan perencanaan. Hampir tidak dilakukan revisi 

terhadap rencana tahunan padaha1 kondisi lingkungan sudah berubah, terlebih 

dengan pelaksanaan otonomi saat ini, sehingga terdapat bias dalam pelaksanaan 

pembangunan tersebut. 

Fakta empiris tersebut dapat dilihat dari basil evaluasi DPRD Tingkat II 

Kotabaru, Kal-Sel terhadap Laporan Kerja/Penanggungjawaban Tahunan Bappeda 

tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda . Sebagai contoh; untuk Tahun 

anggaran 1998/1999, rnasih terdapat banyak kekelfruan~ ke lemahan, proyek salah 

sasaran, dan kelernahan pada kordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek 

pembangunan, yang terutama dikelola dan dikordinasi oleh Bappeda. Kondisi 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

9 

obyektif tersebut ter.identifikasi dari rnasih belum proporsionalnya derajat rea1isasi 

proyek-proyek yang ditangani oleh Bappeda TK lJ Kotabaru Kal-Sel. 

Berdasarkan Evaluasi tersebut , dera_iat realisasi proyek-proyek Bappeda yang 

sesuai rencana hanya berkisar angka 60 % - 70 %; hal ini menunjukan kemampuan 

pelaksanaan fungsi dan tugas aparatur Bappeda kurang optimal . Untuk Bidang Tugas 

Pendataan dan Pelaporan 70 %, Bidang Tugas Ekonomi hanya 60,0 %, Bidang Sosial 

Budaya 66,7 % dan Bidang Fisik dan Prasarana 66,2 %. (Sekretariat DPRD TK II 

Kotabaru ; 1999) 

Secara spesifik masa1ah profes10nalisme aparatur Bappeda tingkat JI Kotabaru 

tersebl!t dipengaruhi atau terjadi karena berbagai faktor ektemal maupun internal 

organisasi. Pada dimensi ek1.emal teridentifikasi beberapa faktor antara lain : 

1. F ak1or Paradigma Pembangunan 

2. Faktor kultur birokras1 yang rigid. 

3. Fak1or hubungan dan dukungan yang diberikan oleh Dinas otonom, Instansi 

Vertikal, Pernerintah Daerah dan serta DPRD Tingkat II Kotabaru. 

Sedangkan -pada dimensi internal, fakwr yang mempengaruhi profesionalisme 

Aparatur Bappeda tersebut, antara lain : 

1. Faktor struktur organisasi yang kurang fleksibel. 

2. Faktor jenis dan beban kerja yang di distribusikan kepada aparatur. 

3. Fak1or Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kondisi obyektif 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta kebijakan renumerasi. 

4 . Faktor program dan kebijakan intern organisasi. 
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Akan tetapi menurut Korten ( 1984 ~ 82) eks:istensi -profesionalisrne adalah 

karena adanya fitness (kesesuaian) antara bureaucratic competence dengan lask 

requirenment, sedangkan rnenurut effendy ( 1992 ; 2 5-29) menyatak.an bahwa 

kapasitas profesional (profesionalisme) aparatur ditentukan oleh tingkat pendid1kan 

dan pelatihan kerja aparatur, kesesuaian (link and macth) antara kompetensi yang 

dimiliki dengan peke1jaan-pekerjaan di organisasi dan kesesuaian antara kompetensi 

dengan jabatan yang dipegang, serta tingkat pendapatan aparatur. 

Di samping itu Scoots (liliwery, 1996 ~ 46) menyatakan bahwa 

profesionalisme seseorang dapat dihbat dari karakteristik kompetensi yang 

d1perolehnya dari pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan konsep-konsep mendasar 

tersebut, urgensi faktor- faktor Pengembangan Sumber Daya Manusi.a merupak.an 

fah.tor yang essensial mempengaruhi profesionalisme aparatur Bappeda. 

Di samping itu karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penelitian 

hanya di batasi pada area pennasalahan profesionalisme aparatur Bappeda tersebut 

dengan faktor-faktor Pengembangan sumber daya manusia. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bappeda yang merupakan fakior 

yang dianalisis dalam penelitian ini Berdasarkan kondisi obyektif-empiris 

merupakan Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis regulasi (regulation-

based}. Hal tersebut bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa Pengembangan Sumber 

Daya Manusia di Bappeda yang terdiri dari pendidikan fonnal, pendidikan karier, 

pelatihan teknis clan pembmaan kesejahteraan, eksistensinya didasarkan pada suatu 

sistem regulasi formal yang bersifat nasional clan untuk memenuhi tuntutan 

persyaratan dari regulasi, khususnya Undang-Undang kepegawaian dan peraturan-
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peraturan pelaksanaannya. Dalam hubungan ini Ndraha { l 999 ; 120) menyatakan, di 

sektor publik (pemerintahan) Pengembangan Sumber Daya Manusia di dasarkan 

pada Undang-Undang No. & tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan 

peraturan-peraturan pelaksanaannya. Spesifikasi lain dari Pengembangan Sumber 

Daya Manusia di Bappeda adalah sistem, prosedur dan pelaksanaannya didasarkan 

pada regulas1-regulasi tersebut 

Ui:,aya pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur Bappeda tersebut menjadi sangat penting mengingat telah 

terjadinya proses desentrahsasi kewenagan di era otonomi ini. Di samping itu potensi 

sumber daya alam (kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) sangat menunjang 

pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru, Kal-Sel, serta mulai beralihnya 

oriemasi pernerintah daerah dalam administrasi pembangunan dngan upaya-upaya 

peningkatan kualitas aparatur daerah. 

Berdasarkan berbagai uraian-uraian di atas, dapat di tarik kesimpulan : 

Pertama, beberapa konsep dan teori mengindikasikan bahwa Pengembangan Sumber 

Daya Manusia menentukan profesionalisme aparatur_ Kedua, Kondisi obyektif

empiris profesionalisme pada obyek penelitian teridentifikasi masih lemah. Ket1ga, 

terdapat upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis regulasi (regulation

based) kepegawaian, yang meliputi area/faktor pendidikan fon11al, pendidikan karier, 

pelatihan teknis dan pembinaan kesejahteraan. Dengan demikian pokok 

permasalahan dari ketiga ha! tersebut (penelitian ini) adalah urgensi dan kesesuaian 

(kebenaran) konsep dan teori tersebut pada organisasi Bappeda serta kualitas 
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Pengembangan Sumber daya Manusia berbasis regulasi kepegawaian tersebut, dan 

kualitas aplikasinya. 

Bertitik tolak pada hal-hal pokok tersebut, urgensi penelitian yang 

mengangkat permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi peningkatan 

profesionalisme Aparatur BAPPEDA da\am pembangunan daerah, dengan 

menganalisis faktor-faktor Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan 

regulasi-regulasi kepegawaian yang mempengaruhi profesionalisme Aparatur 

BAPPEDA menjadi sangat essensial. Di samping itu penelitian yang mendalam 

mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan korelasi terhadap 

profes10nalisme aparatur Bappeda Tingkat 11 Kotabaru, Kal-Se1 belum pernah 

dilakukan. Oleh karena itu permasalahan tersebut penting untuk di teliti, di analisis 

dan d1wlgkapkan secara obyektifberdasarkan kaidah-kaidah i\miah. 

1. 2. Pernmusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah diatas, permasalahan 

penelitian ini dapat diru.muskan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel-variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis 

regulasi (regulation-based) kepegawaian di Bappeda yang meliputi pendidikan 

formal, pendidikan karier, pelatihan teknis dan pembinaan kesejahteraan 

berpengaruh terhadap Profesionahsme Perencana Pembangunan Daerah Bappeda 

tingkat Il Kotabaru, Kalimantan-Se\atan ?. 

2. Variabel manakah diantara varibel pendidikan formal, pendidikan karier, 

pelatihan teknis dan pembainaan kesejahteraan yang paling berpengaruh terhadap 
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profesionalisme Perencana pembangunan daerah Bappeda tingkat I1 Kotabaru, 

Kalimantan Selatan. 

3. Bagaimana implikasi Pengembangan SOM berbasis regulasi kepegawaian pada 

profesionalisme Perencana pembangunan daerah dalam perencanaan 

pembangunan daerah dan altematif strategis bagaimana yang harus ditempuh 

untuk optimahsasi profesionahsme Perencana Pembangunan Daerah di Bappeda 

Tk. rr Kotabaru, Kalimantan Se\atan ?. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, mak.a tujuan penelitian ini meliputi : 

1.3.l. Tujuan [mum 

Secara umum, tujnan penelitian ini ingin menjelaskan profesionalisme perencana 

pembangunan daerah di Bappeda Tingkal 11 Kab. Kotabaru, Kai-Se\ melalui 

analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap fahor-faktor yang mempengaruhinya. 

Dan mendeskripsikan implikasi profesionahsme tersebut pada pelaksanaan fungsi 

dan tugas perencana Bappeda. 

l.3.2. Tujuan Khusus 

Mengacu pad.a t~juan umum, maka secara khusus penelitian ini bertujuan 

( 1 ). Menjelaskan pengaruh variabel-variabel pengembangan sumber daya manusia 

berbasis regulasi (regulation-based) kepegawaian di Bappeda secara 

bersama-sama terhadap profesionalisme aparatur dan untuk mengetahui 

faktor yang berpengaruh dominan terhadap profesionahsme aparatur 

Bappeda. 
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(2). Menjelaskan implikasi Pengembangan SOM berbasis regulasi terhadap 

Profesionalisme Perencana Pembangunan daerah dan mendeskripsikan 

altematif strategi optimalisasi profesionalisme Perencana Pembangunan 

Daerah Bappeda Tingkat II Kotabaru, Kalimantan Selatan . 

.l.4.Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian m1 diharapkan dapat 

memberik.an manfaat sebagai berikut : 

I. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan SDM berbasis regulasi kepegawaian 

terutama terhadap kondisi obyektif-empiris profesionalisme Perencana 

Pembangunan daerah Bappeda Tingkat JI Kotabaru Kalimantan Selatan. 

2. Sebagai rekomendasi aleternatif strategi terhadap Upaya Pengembangan SDM 

dan Optimalisasi Profesionalisme Perencana Pembangunan daerah dan juga 

dalam rangka menghadapi dan mengimplementasikan otonomi daerah. 

3. Memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah keilmuan pada umumnya, 

terutarna kajian pengembangan sumber daya manusia berkenaan dengan masalah 

profesionalisme aparatur pernerintah pada Badan Perencanaan pembangunan 

daerah. 

4. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti yang mgm mengembangkan 

penehtian yang relevan lebih lanjut. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

BAB 2 

TlNJAUAN PUSTAKA 

2. I. Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Sumber Daya Manusia (human resources} menurut T. Ndraha ( 1999 : 7) adalah 

manusia yang siap, mau dan mampu mernberi sumbangan terhadap upaya pencapaian 

tujuan organisasional (1he people who are rea<6', willing and uh!e to conlrrhute 10 

organi:r11;1mal goals) . 

Magginson ( I 996 ~ 2) Pengembangan Swnber daya manusia merupakan istilah 

yang digunakan untuk mei1jelaskan pendekatan yang terintegrasi dan holistik untuk 

mengubah perilaku kerja, deng2n menggunakan tek.nik dan strategi belajar. D. Tovey 

( 1999 ; 46) menyatakan area spesifik pengembangan sumber daya manusia meliputi 

Pendidikan, peiatihan dan Pengembangan. Sedangkan Ndraha ( 1999 ; 128) menyatakan 

bahwa penekanan program sumber daya manusia berada pada lingkup program 

pend1dik.an, pengajaran, pelatihan dan pengembangan. 

Secara umum sumber daya manusia (human resources ) menurut Ndraha ( 1999 : 

7) rnerupakan kondisi manusia yang siap, mau clan mampu memberi swnbangan terhadap 

upaya pencapaian tujuan organisasional (Jhe people who are ready, willing and uh/e to 

contribute to organi::alionul goals) . 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (human resources developmeni) istilah 

yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan yang terintegrasi dan holistik untuk 

mengubah perilaku kerja, dengan menggunakan teknik dan strategi belajar (Magginson, 

1996; 2). 
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Area spesifik pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan, pelatihan 

dan pcngcmbangan (Tovey, 1999 : 46). Sedangkan Ndraha (1999 ; 128) mcnyalakan 

bahwa penckanan prob>Tam surnher daya manusia herada pada lingkup rrogram 

pcndidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengembangan. 

Pengernbangan surnber daya manusia tidak terbatas pada penyeknggaraan 

pendidikan dan pelatihan saja. Sesungguhnya orientasi pengembangan sumbcr daya 

manusia telah dimulai sc_1ak seseorang memasuki organisasi atau mcn_1adi pcgawai dan 

berakhir btla yang bcrsangkutan mcninggalkan organisasi yaitu pindah, mcninggal, 

pcnsiun ataupun alaS<1n lam. Pengembangan sumbcr daya manusia dicapai dcng_an 

mcningkatkan kapab1litas pcgav,1ai dcngan memberikan pendidikan, pelatihan, pcnilaian 

kapab1lltas pegawai lprofcsiona!isme dan prestasi), pemberian renumerasi/penghargaan. 

perencanaan pengembangan karier, pemberian fasilitas kesehatan dan lain-lain (S1agian, 

I 98-1-: ]8). 

Menurut N<lraha {1 999 : 128) asumsi dasar semua program pendidikan. 

pengajaran. pelatihan uan pcngembangan adalah bahwa setiap orang bisa berubah dan 

diubah scrta sumb~r daya manusia bisa dibcntuk. Dalam hubungan ini Lilrncry ( 1997 '. 

147) _iuga mcnyatakan bahwa perubahan dan pembenh1kan pengctahuan, sikap dan 

kemampuan pegav,ai dapat dilakukan da!am suatu proses yang tenntegrasi dan bcrsinergi 

antar program-program pendidik,,_n dan pelatihan serta peningkatan kese_jahteraan 

pegawa1. 

Dalam pelaksanaannya <lengan pelaksanaan fungsi dan tugas pegawai dalam 

organisasi Ranupandojo <lan Husnan ( 1999 ; 77) menyatakan bahwa pcngembangan 

sumbcr daya manusia rnerupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kcterampilan maupun 
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pengetahuan bagi pegawa1 agar pencapaian tujuan pekerjaan dan organisasi lebih efisien. 

Moenir ( 1 99 5 ; 160M 1 79) j uga menegaskan bah wa pengembangan sumber daya man usia 

sebagai suatu usaha yang ditujukan untuk memajukan pegawai dari segi karier, 

pengetahuan, maupun kemampuan dengan aktivitas utama yakni ; pendidikan dan 

pelatihan. 

Dari uraian diatas jelaslah terlihat bahwa ; pertama, area spesifik pengembangan 

sumber daya man1.1sia dalam suata organisasi adalah pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan, dengan cakupan yang juga meliputi pengembangan karier, pembinaan 

kesejahteraan dan lain-lain. Kedua, Pengembangan surnber daya manusia dalam 

organisasi bertujuan meningkatkan kualitas kemampuan, pengetahuan dan sikap pegawa1 

(profesionalisme pegawai) sebagai tujuan antara dan kinerja , produktivitas, efisiensi dan 

efek1ivitas sebagai tujuan akhir. 

Menurut Ndraha ( 1999 ; 119) Model hubungan antar pendidikan, pengaJaran, 

pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut 

TABEL 2. 1 
MODEL HUBUNGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PELA TIHAN 

DAN PENGEMBANGAN 

PENDJDIKAN PEN GA.TARAN PELATIHAN PENGEMBANGAN 
IUJUAN Pembentukan pri- Pembentukan pri- Pembentukan Pembentukan job masa 

badi sosial ma - badi sosial manusia job mas.a kini depan SDM. 
nusia. SDM 

WAKTU Seumur hidup. Terbatas. Pre-entry Post Entry. 
Post-entry. 

SIFAT Formal, Formal. Fonnal. Formal. 
Informal, informal. Informal 
Non Formal. 

Out put dari Pendidikan, pengajaran, pelatihan dan pengembangan yang terbentuk : 
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understanding. experience) 
kemahiran, dan Jain-lain) .. 
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pengetahuan dan pengalamam (knowledge, 
faktor tahu (tennasuk , keahlian, keterampilan, 

2. Penanaman nilai-nilai atau alih budaya, pembentukan sikap (attitude) dan Prilaku 
(behaviour) : faktor mau (kepribadian, komitmen, kesanggupan, tanggung 
jawab, dan lain sebagainya) melakukan job tertentu. 

3. Pemben1ukan kemampuan (diri, sarana dan lingkungan, capacity + ability = 
capability) : faktor mampu ( keahlian, keterampilan, dan lain-lain) melakukan 
job tertentu. 

Dalam suatu organisasi Pengembangan pegawai/sumber daya manusia menurut 

Ranupandojo dan Husnan (1995 ; 77) adalah usaha-usaha untuk meningka1kan 

k.eterampilan maupun pengetahuan umum bagi pegawai agar pelaksanaan pencapaian 

tujuan organisasi lebih efis1en.. Bila masatah efektivitas organisasi dianalisis dari 

pendekatan individu para pegawai, menurut Steer (1985; 146) akan jelas terlihat betapa 

pentingnya profesionabsme yang baik. Tanpa profesionahsme yang baik disemua tmgkat 

organisasi pencapaian tujuan dan kc::berhasilan organisasi menjadi sesuatu yang sangat 

sulit bahkan mustahil. 

Dalam hubungan ini Peraturan Pemerintah Nomor IO 1 tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan juga bertujuan untuk meningka1kan 

pengetahuan, keterampilan, sikap mental untuk melaksanakan tugas jabatan secara 

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan 

instansi. Dalam hubungan ini, menurut Davis ( Mangkunegara, 2000 : 67) kemampuan 

(abilities) sangat ditentukan oleh kapasitas pengetahuan (knowledge ) dan keterampilan 

(skill) seseorang. Serlangkan menurut Siagian ( 1995 : 43-49) kuahtas seorang pegawai 

ataupun manajer ditentukan oleh tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
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Pengetahuan (knowfedgr) yang dibutuhkan olch scorang apararur -pemerintah 

dalam pclaksanaan fungsi dan tugas/pekerjaannya adalah pengetahuan subtansi, 

pengetahuan teknis metode kerja, pengetahuan teori ilmiah serta pengetahuan umum. 

Kctt:rampilan (.,·kill) yang d1butuhkan seorang aparatur dalam pelaksanaan fungsi 

dan 1ugasnya adalah keteramp1\an manajerial, keterampilan konseptual_ keterampilan 

human relations, keterampilan kepemimpinan, keierampilan perencanaan dan 

ketcramp1 Ian teknis 

Sikap mental adalah kondis1 mental yang mendorong diri pegawai untuk 

berusaha mencapm prestasi kerja secara maksimal (Mangkuncgara, :WOO : 68). Sikap 

m~ntal yang dibutuhkan seorang aparatur dalam pclaksanaan fungsi dan 

tugas'peker_1aannya a<lalah kond1si mental terba1k yang berbubungan dengan rnnggung 

_jawab, kciu_1uran dan kedis1plinan. scrta motivasi berprestasi. 

2.2. Dimen~i Peogembang~n SOM B;,tppeda 

Pengemhangan sumber daya manusia dalam suatu orgamsas1 memerlukan 

dukungan penuh dari seluruh jajaran d1 organisasi. Dukungan tersebut harus menpdt 

kesaman yang benar-benar terpadu dan salmg memperkuat. Hal 1m dapat terwuju<l 

apab1la seluruh jajaran orgamsasi memiliki pcdoman organisas1 yang proporsional , adil 

dan scsuai dengan kond1si obycktif para ~gawai dan organisas1 yang bersangkutan 

Dalam hubungan ini, Ndraha ( 1999 ; 80) mcnyatakan bahwa dipcrlukan 

sepcrnngkat rcgulasi scbagai pedoman pengembangan kcmampuan sikap dan prilaku 

pcga,vai dalam hekerja untuk mcnunjang tcrcapainya tujuan organisasi. Dengan demikian 

pegawai telah memihki scrangkaian keyakinan dan kcpastian pengembangan sumber 

daya manusia, karier dan keseJahteraan mereka. Menurut Ndraha ( 1999 ; 120) Di sektor 
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pubhk (pemerintahan), Pengembangan Sumber Daya Manusia didasarkan pada Regulasi 

Formal, terutama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya_ Dengan demikian 

Pengembangan SDM tersebut merupakan Pengembangan SDM berbasis regulasi 

(regulation-based), dalam artian upaya .Pengembangan SDM yang secara spes-ifik diatur 

dan didasarkan pada suatu sistem regulasi formal (nasional), baik eksistensi, sistem 

maupun prosedur pelaksanaannya. Sebagai perbandingan pada sektor privat hanya di atur 

secara umum (garis besar) oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. Secara sistematis 

Upaya .PSDM pada Bappeda tersebut dapat dilihat dari tabel 2.2 : 

TABEL 2.2. PENGEMBANGAN SDM REGULASI KEPEGAWAIAN DI BAPPEDA 
TK. l1 KOT ABARU, KAL-SEL. 

NO KRITERlA PENDIDIKAN PENDIDlKAN PELATIHAN PE\.rfBJNAAN 
ADMINISTRASl FORMAL KARIER TEK.NlS KESEJAHTRAAl, 

L Regulasi a_ l'l' '\io. 2/89 a. LU No. 2/89 a. UU No 2/89 a UL; No. 8/74Jjo 
b. LT No. 8174 Jo b UU No . 8/74 Jo b.UUNo 8/74 UUNo 43/99 

LT' No_ 43i99 UUNo 4.3/99 Jo No. 43/99 b UU No. 22/89 
C. UU No _ 2?./99 c. Lll.J No. 22/99 c. LTU No. 22/99 c_ PP No. 98/00 
d PP No. 98/00 d PP No. 101/00 <l. PP No. \01/00 d . PP No. 99/00 
e PP No. 99l00 e. PP No. 99/00 e. KP.No 27/80 

f KP No.27/80 f KP No. 185/80 

2. Orientasi Tujuan a . SKAUmum a. SKA Karier a. SKA Teknis a. Motivasi prestas 
b Profesionalisme b. Pengembangan b.Profesionalis b. Sikap Mental 
c. Kinerja/Produk- Karier c. Kinerja/pro- c. Kinerja/Produk 

c Kinerja/pro - duktivitas tivitas. 
duktivitas. 

3. Sai:;aran/aparatur a . Semua Aparatur a PNS Potensial- c. Unit Kerja a. Semua Aparatu1 
.Teknis 

4 .. Jenis Ak.tivitas a . Dik_ Umum a Dik. Penjenjang a Pelatihan Pe- a. Gaji. 
PSDM b. Dik. Akademik an/eselon rencanaan Pen b. T unjangan 

bangunan Dae c. Askes. 
rah. 

5. Relevansi pada a. Rekruitmenfpe- a Kepangkatan a. Fungsi dan a. Pangkat 
Administrasi ngadaan peg. b. Jabatan tugas b, Jabatan 
Kepegawaian b. Kepangkatan c. Fuogsi dan 

c . Tugas Belajar Tugas 
d_ Fungsi/tugas. 

Sumber : diolah dari berbagai bahan 
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2.2.1 . .Pendidikan Formal 

Secara umum pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang bersifat jangka panjang. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan fonnal merupakan upaya sistematis 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan dan kreatifitas 

dengan pola penjenjangan atau tingkatan-tingkatan dengan jangka waktu tertentu .. 

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun l 989, .ienjang pendidikan merupakan 

suatu tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan para pesena didik serta kedalaman dan keluasan bahan pengajaran . 

Dengan demikian tingkat pendidikan merupakan tingkatan kompetensi yang diperoleh 

seseorang dari sistem pendidikan fonnal. 

Dalam organisasi pemerintahan, tingkat pendidikan formal rnempunyai relevansi 

besar pada program rekruitmen, jabatan, kepangkatan dan renumerasi dan program tugas 

betajar. Hal tersebut diatur dalam UU No. 43 tahun 1999, PP No. 98 tahun 2000 dan PP 

No. 99 tahun 2000. Dalam hubungan ini. didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 

tahun 1989 maka pendidikan yang dimaksud terutama pendidikan umum, di samping itu 

juga rneliputi pendid1kan akademik. 

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutarnakan perluasan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada 

tingkat-tingkat akhir masa pendidjkan,. Sedangkan pendidikan akademik merupakan 

pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. 

Menurut Harsono ( 1998 ; 27) Pendidikan pada dasamya merupakan upaya 

sistematis untuk meningkatkan kualitas personalitas seseorang yang meliputi kuahtas 
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cipta (aspek kognitif), kualitas rasa (aspek afektif) dan kualitas karsa (aspek 

psikomotorik). Mangkunegara (1999: 128-130) menyatakan pendidikan formal ditujukan 

pada pengembangan kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, sikap mental dan 

kreati vi tas. 

Dalam hubungannya dengan profesionalisme, menurut Korten (Moeljarto, 1999 ; 

17 8) menyatakan kesesuaian (ti tness) kom petensi dengan pekerjaan (task Requiremen~) 

men un j ukan profes ionahsme. Sedangkan menurut Effendy ( 1992 ; 72) profesional isme 

aparatur adalah kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. 

Dari uraian-uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

merupakan tingkat kompetensi yang ctiperoleh seseorang dari pendidikan formal. 

Pendidikan formal pada dasamya bertujuan pokok untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, sikap mental seseorang yang pada gilirannya akan merelevansi pada 

profesional i sme pekefJ aannya .. 

Indikator yang dipergunakan dalam variabel pendidikan formal ini adalah faktor

faktor yang dikontribusikan pendidikan formal terhadap kapasita.s sumber daya seseorang 

(aparatur) serta tingkat pendid1kan dan kesesuaian pendidikan. lndikator-indikator 

tersebut adalah: 

a. Pengetahuan. 

Merupakan tingkat pengetahuan keilmuan/ihniah aparatur yang di perolehnya dari 

pendidikan frnmal yang rnendukung pelaksanaan fungsi dan tugas/pekerjaannya. 

b. Keterampilan 

Merupakan tingkat keterampilan (kerja) aparatur secara umurn yang diperoleh dari 

pendidikan formal yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas/pekerjaannya. 
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c_ Sikap Mental 

....... ,!.., 

Merupakan tingkat kesiapan mental aparatur yang ditumbuh kembangkan dari 

pendidikan fonnalnya .. 

d. Tingkat kesesuaian (link and maclh) 

Merupakan tingkat kesesuaian pendidikan formal yang dimiliki dengan jabatan dan 

pekerjaan yang dilaksanakan. 

Aiasan digunakannya indikator-indikator tersebut adalah karena dalam pendidikan 

formal atau umum, pengetahuan, keterampilan dan sikap mental secara umum (bukan 

spesifik) merupakan faktor-faktor utama yang dikontribusikan atau menjadi tujuan dan 

sasaran dari pendidikan formal tersebut, serta secara teoritis berkordasi dengan 

profesionalisme. Di samping itu tingkat pendidikan dan kesesuaian pendidikan 

merupakan faktor yang ikut menentukan profesionahsme seseorang 

2.2.2. Pe11didikan Karier 

Pen<lidikan k.arier dalam orgamsas1 pemerintah merupakan pen<lidikan yang 

bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah 

yang sesuai dengan jenjangleselon,. dan sebagai upaya untuk mempersiapakan aparatur 

untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian pendidikan karier pada 

area s~sifik pengembangan sumber daya manu.sia adalah "pengembangan". 

Sikula ( Mangkunegara, 2000 ~ 44) mengemukakan bahwa : 

'· Development, in reference to sta1jing and personal matter, is short-term and 
long-term educational process utilizing sistematic and organized pocedur by which 
managerial personal learn conceptual and teoritical knowledge for general purpm;e". 

Berdasarkan pendapat tersebut. pengembangan merupakan suatu proses 

pendid1kan jangka pendek maupun jangka panjang yang mempergunakan prosedur 
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sistematls dan termganisir dimana pcgawai mana_jerial mcmpelajari pengctahuan 

kon-.eptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. 

Menurut Mangkunegara (2000 ; 44) pcngembangan diperuntukan bagi pegawai 

tingkat manajenal dalam rangka meningkatkan kemampuan k.onseptual (cnpccptual 

skill), kernampuan kcpemimpinan (leadership skill;, termasuk d1dalamnya kemampuan 

dalam pcngambilan keputusan (dt:'cision makingr dan kemampuan human relation 

l landok.o ( 1995 : l 2 l) menyatakan bahwa suatu karier adalah semua pekerjaan 

atau jabatan yang d1milik1 selama kehidupan kerja seseorang. Karier pada umumnya 

mengandung dua pengenian . 

1. Karier sebagai suatu urutan promosi atau ixmrndahan (transfer) lateral kc jabatan
jabarnn yang lebih rncnu ntut Hmggung ja\vab atau kc lokas1-lokasi lehih baik dalam 
hubungan kerJa selarna kehidupan kerja seseorang. 

1. Kaner sebagai penunJuk peker_iaan-pcke~1aan yang rnembe11tuk suatu pola kem~juan 
yan~ sisternatik dan Jelas j alur karicr. 

Pada organ i sas i pemeri ntah seperti hal nya Bappeda_ Pendidikan karicr didasarkan 

pada Ptra1uran Pemerintah No 13 tahun l 985 tentang pendidikan pcnjenjangan 

profes i<.mal,ibner untuk jabatan struktural aparatur mulai cselon V sampai eselon L 

(Adum, 1a. Scparna, Spa men, Sepati ). Rcgulasi tersebut d1pcrbaharui dcngan Peraturan 

l\:mcrintah Nomor 101 tahun :woo tcntang Pendidikan dan Pclatihan Jabatan pada 

Pcgawai negeri Sipil. Pada rcgulasi mi Pcndidikan penjenjangan/karier menggunakan 

ishlah dikla1 kcpemimpinan, yang tcrdiri dari diklat kcpemimpman tingkat JV sampai 

tingkat l Sedangkan tujuan diklat _1abatan tersebut adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian, serta sikap untuk dapat melaksanakan tugas 

jabatan secara profesional. 
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lndikator-indikator yang dipcrgunakan dalam varinht:1 irn adalah fak1or-faktor 

yang dikontribusikan pendidikan kaner terhadap kapasitas sumher daya aparatur, scrta 

tingkat kescsuaian dcngan kehutuhan pekcr_iaan .. !ndikator-indikator dari variabel ini 

adalah: 

a. Lewli:rsh1p Skill 

.\1crupakan tingkat pengetahuan dan keterampiian kcpemimpinan aparatur yang 

diperolehnya dari kompetensi pendidikar, karicrnva. 

b. ( 'om·eprual Skill 

Merupakan tingkat pengetahuan dan kcterampilan konseptual /analisis) aparatur yang 

diperolehnya dari kompctc ns1 pendidikan kariernya .. 

c. I luman l?.e!Cltions .\kill 

Maupakan tingkat pcngetahuan dan keterampi!an aparatur dalam hubungan ker_ia dan 

hubungan sos1al dengan orung lam atau orgarnsas1 lain, yang dipero\eh d::m 

kompctensi pendidikan kancrnya. 

d Sikap mental 

Merupakan kond1si kesiapan mental aparatur dalam melaksanakan tungsi dan 

tugasnya yang dikontribusi oleh kompcntensi pcndidikan kariern_va 

i: . Tingkat kcscsuaian 

Merupakan Tingkat kesesuaian pengctahuan dan kcterampilan yang dipcroleh dari 

pcndidikan karicr dengan jabatan dan pekerjaan yang dilaksanakan . 

Alasan penggunaan indikator-indikator tersebut adalah berdasarkan konsep dan 

teori yang relevan dengan pendidikan karier, faktor~faktor tersebut merupakan faktor-
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faktor utama yang dikontr:ibusikan atau menjadi sasaran dari pendidikan karier tersebut, 

serta secara teoritis berkorelasi dengan profesionalisme. 

2.2.3. Pelatihan Teknis 

Salah satu upaya strategis pengembangan sumber daya manusia pada organisasi 

pemerintah adalah program pelatihan. Program pe1arihan pada umumnya lebih 

menekankan pada peningkatan kemampuan teknis pelaksanaau fungsi dan tugas dalam 

peker:i aan atau jabatannya. 

Secara teoritis, pelatihan pelatihan difokuskan pada pegawai pelaksana dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tekrnsnya, seperti pendapat Sikula 

(Mangkunegara, 2000; 44) menyatakan bahwa: 

" lraining is short-term educational process utili=ing a sistematic and organi=ed 
procedure by wluch non managerial personel learn tecknical knowledge and skill 
de/initie piirpose." 

Akan tetapi dalam prakteknya dalam organisasi pemerintah, pelatihan tidak saja 

bagi para pegawai non manajenbukan pejabat, akan tetapi juga mencakup pegawai negeri 

yang memegang _1abatan, ba1k struktural maupun fungsional. Ha] ini seperti yang telah 

diatur dalarn PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan 

Pega\vai Negeri Sipil, dan bahkan pelatihan teknis bagi pemegang jabatan tersebut 

dilakukan secara berjenjang. Pada instansi Bappeda terdapat program pelatihan tingkat 

dasar dan menegah yang berskala regional dan nasional. 

Dengan demikian dalam instansi pemerintah pelatihan selain untuk tenaga 

pelaksanajuga meliputi pegawai pemegangjabatan. Dalam hubungan ini Ndraha (1999 ; 

12&) menggunakan isti1ah penggandengan (kombinasi) konsep pelatihan dan 
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pengembangan, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk proses penyiapan sumber daya 

manusia untuk memangkujob yang lebih besar dan lebih tinggi. 

Menu rut Mangkunegara (2000 ; 61) pelati han da \am pekerjaan merupakan 

suplementasi dan komplementasi dari pendidikan formal yang lebih ditekankan pad.a 

peningkatan pengetahuan etika kerja dan teknis, keterampilan kerja dan sikap mental. 

Sedangkan Ndraha (2000 ; 129) menekankan pada peningkatan faktor Pengetahuan, 

kemauan dan kemampuannya. 

Sedangkan pada PP No. 101 tahun 2000 pendidikan clan pelatihan teknis 

ditujukan pada pegawai negeri sipil yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis 

dalam pelaksanaan tugasnya dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja. Adapun pelatihan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah adalah Pelatihan T eknik Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian-urarnn diatas, maka indikator-indikator yang dipergunakan 

dalam variabel mi adalah faktor-faktor dalam pelatihan teknis yang dikontribusikan untuk 

peningkatan kapasitas surnber daya aparatur, serta tingkat kesesuaiannya dengan 

kebutuhan pekerjaan. lndikator-indikator dari variabel ini adalah: 

a. Administratif Skill 

Merupakan tingkat pengetahuan dan keterampilan administratif aparatur yang 

diperoleh dari pelatihan teknis. 

b. Planning Skill 

Merupakan tingkat pengetahuan dan keterarnpilan perencanaan pembangunan, yang 

diperoleh dari pelatihan teknis. 
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c. Sikap Mental 

Merupakan tingkat kesiapan mental aparatur dalam melaksanakan fungsi dan 

tugasnya/pekerjaannya, yang dikontribusi oleh pelatihan teknis. 

d. Tingkat kesesuaian 

Merupakan tingkat kesesuaian pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pelatihan teknis dengan pekerjaan 

Alasan di2:unakannya indikator-indikator tersebut adalah berdasarkan konsep dan .... . 

teori yang relevan tentang pelatihan teknis dan kondisi obyektif-emphis pelatihan teknis 

pada organisasi yang bersangkutan (Bappeda), indikator-indikator tersebut merupakan 

faktor-faktor utama yang dikontribusikan dan menjadi sasaran pelatihan teknis tersebut. 

Di samping itu, faktor-faktor tersebut secara teoritis berkorelasi dengan profesionalisme. 

2.2.4. Pembinaan Kesejahteraan 

Pembinaan kesejahteraan kepada aparatur merupakan salah satu upaya 

peningkatan profesionalisme dan diharapkan juga agar etika kerja (work ethic) semak1n 

berk embang sebagai suatu sikap yang posi ti f terhadap kerja. (Rais, 199 8 : 3 9) 

Pembinaan kesejahteraan pegawai negeri dimaksudkan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesejahteraannya pada gilirannya akan meningkatkan etos kerja, baik 

berupa sikap maupun motivasi untuk peningkatan profesionalisme. Dalam organisasi 

pemerintah, pembinaan kesejahteraan terutama kompensasi, yakni gaji pokok clan 

tunjangan-tunjangan. Akan tetapi juga meliputi tunjangan hari tua (Taspen), tunjangan 

perumahan, clan asuransi kesehatan (Askes ). Dalam hubungan ini, Cushway ( 1999 ; 162) 

menyatakan bahwa pembayaran secara keseluruhan pada jumlah total paket imbalan, 

termasuk didalamnya sejumlah fasilitas merupakan renumerasi total 
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Siku 1a ( 1983 ; 2 83) mengemukakan bahwa : 

« The proce.1;s of wage or salury administration (or "compentation" as ii is some time 
called) involves the weighing or balancing of accounts. A compentaJions is anithing 1Jw1 
constitutes or is regarded as an equivalent or reconpence. In the employement world. 
finansia/ rewards ore the conpensation resources provided to employees for the return tf 
1 he service.Ii. l'he term "renumerations ". "wage", and "salary" al.m are use tu describe 
this _finansial arrangemenl between employers and employees . A Renumeration is a 
reward, payment, or reimbursemenlon occmion aJ.,.o also may be nonfinan~ial in nature. 
Renumeratiuns in usually in the form of comprehensive pay concepts than are idea as of 
salary and wage that normally mclude a financial but not a financial dimention " 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan dengan utuh tentang 

renumerasi~ bahwa proses administrasi upah atau gaji (kadang~kadang disebut 

kompensasi) melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi 

merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding Dalam 

kepegawaian, reward yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada 

pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka_ Bentuk-bentuk pemberian upah, 

bentuk upah, dan gaji yang digunakan untuk mengatur pemberian keuangan antara 

organisasi dan pegawainya. 

Pemberian upah merupakan imbalan, pembayaran untuk pelayanan yang telah 

diberikan oleh pegawai. Sangat banyak bentuk-bentuk pembayaran upah, baik yang 

berupa uang maupun yang bukan berupa uang (non-financial). Pembayaran upah 

biasanya dalam bentuk konse-p pembayaran yang berarti luas dari pada merupakan idea

idea gaji dan upah yang secara normal berupa keuangan tetapi tidak suatu dimensi yang 

non financial. 

T erdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, menurut 

Megginson (Mangkunegara, 2000 ; 84) faktor yang mempengaruhi tersebut adalah ~ 

faktor pemerintah (regu}asi makro dan mikro), penawaran bersama antara organisasi clan 
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pegawai, standart dan biaya hidup pegawai. ukuran perbandingan upah, pennintaan dan 

persediaan, kemampuan rnembayar dari organisasi. 

Menurut Simamora ( 1999 ~ 540) aspek kornpensasi merupakan aspek penting dan 

menentukan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia lainnya. Tujuan 

kompensasi bagi individu dan organisasi adalah meningkatkan profesionahsme dari 

aspek etos kerja dan motivasi yang pada gilirannya akan menunjang percepatan tujuan 

organisasi ( goal f~forgancatiom). 

Pada dasamya variabel pembinaan kesejahteraan adalah manifestasi dari 

renumerasi total, merupakan upaya pembinaan dan -peningk.atan kesejahteraan bagi 

pegawai dengan memberikan reward kepada mereka. lndikator yang dipergunakan dalam 

variabel ini adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat kebutuhan 

Merupakan tingkat kesesuaian renumerasi yang ditenma dengan tingkat kebutuhan 

riel aparatur. 

b. Motivasi Kerja 

Merupakan tingkat keinginan untuk berprestas.i dalam pelaksanaan fungsi dan 

tugas!pekerjaan yang didorong/dikontribusi oleh renumerasi total yang diterirnanya. 

c. Sikap mental 

Merupakan k.ondisi kesiapan mental aparatur yang di dorong/dikontribi;.s1 oleh 

renumerasi total yang diterima dari pekerjaannya 

Alasan dipergunakannya indikator ini adalah berdasarkan konsep dan teori 

relevan, indikator-indikator tersebut rnerupakan faktor-faktor yang di dorong/dikontribusi 
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pada sumber daya aparatur, serta indikator tersebut secara teoritis berkorelasi dengan 

profesi onal i sme 

2. 3. Profesionalisme Aparatur Negara 

Dalam organisasi pernerintahan, secara umum profesionalisme adalah kualitas 

kemarnpuan aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Korten ( 1984 : 82) 

eksistensi profesionalisme adalah karena adanya fitnees (kesesuaian, kecocokan) antara 

bureaucratic competence dengan task requirement organisasi maupun pembangunan. 

Effendi ( 1992 ; 70) menyatakan profesional i srne aparatur ada1 ah kemam puan aparatur 

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam instansi/organisasinya. Di samping iru 

menurut Effendi (1992 ; 25-29) kapasitas kemampuan profesional (profesionalisme) 

aparatur sangat ditentukan oleh kompetensi pendidikan fonnal, pendidikan dan pelatihan 

dalam jabatan/pekerjaan, kesesuaian (link and macth) antara tingkat pendidikan dengan 

pekerjaan atau jabatan, kesesuaian antara bidang pendidikan dengan pekerjaan atau 

jabatan, serta tingkat pendapatan aparatur. 

Sedan6kan Osborne (1 992 ; 81-89) menegaskan bahwa profesionalisme ditandai 

cleh kemampuan melihat mengidentifikasi peluang yang ada untuk dikembangkan 

dengan .keberanian memanfaatkan kemampuan menggeser produktivitas yang rendah 

yang di iringi dengan itikad baik bagi pelayanan publik. 

Barrileaux. (Fadilah, 200 l ~ 70) menjelaskan bahwa dalam aktivitas aparatur, 

profesionalisme adalah mencakup suatu keahlian, pemprosesan infonnasi, inovasi dan 

efisiensi, disisi lain profesionalisrne menuntut penjiwaan yang utuh dan akuntabilitas 

pubhk dari para pejabat akan hakekat pekerjaan. Hal tersebut menjadi aspek yang paling 

fundamental untuk mengukur profesionalisme yang ada. 
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Moeljarto {1999 ; 190) menekankan bahwa lash requirement mempakan 

conventional profesionalism. Task,; requirement dalam profesionalisme erat 

hubungannya dengan beyond traditional managerial cycles, seperti kemampuan 

merencanakan, mengkordinasi, melaksanakan, dan mengevaluasi dan sebagainya. 

Dimana hal tersebut merupakan area manajerial bidang perencanaan pembangunan 

daerah, sehingga task requirement sering disebut juga managerial profesionalism. 

Standar profesionahsme apatur pemerintah lainnya adalah akuntabilitas publik 

{public accountabihty) yang merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan fungs1 dan 

tugas di bidang pekerjaannya. Kemampuan akuntabilitas aparatur akan rnenentukan 

kualitas dan efektivitas pekerjaan. 

Menurut Fad1llah. P ( 200 l ; 67) akuntabilitas publik merupakan pertanggung 

jawaban aparatur pemerintah pada tugas pencapaian tujuan organisasi yang efisien, 

efektif dan ekonomis (3E) serta bemuansa responsif, representatif dan responsibe1 (3R) 

Wilshire (Hariandja, 1999 ; 33) menyatakan akuntabihtas publik merupakan 

penilaian responsibilitas moral aparatur atas tindakan, pemilihan, dan keputusan serta 

kebenaran dan ketepatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pekerjaannya {tennasuk 

semua penggunaan keuangan negara). Sedangkan Caiden (Hariandja, 1999 ; 32) 

mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk rnempertanggung 

jawabk~ melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, memikul tanggung jawab dan 

kewajiban, dan memberikan perhitungan. Kondisi obyek-tif-empirik akuntabilitas publik 

aparatur teridentifikasi dari kemampuan responsibilitas dan liabilitasnya. 

Menurut Scoot (Liliweri, 1996 ;46) menyatakan bahwa seseorang disebut 

profesional dalam organisasi kalau memiliki karakteristik kompetensi yang diperoleh dari 
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proses pendidikan dan pelatihan. Seorang profesional telah dan selalu menarnbah 

wawasan pengetahuan dan keterampilannya, atas dasar itu dia dapat melakukan 

mekanisme kontrol kualitas atas pekerjaannya. Dalam hubungan ini Fadillah (2001 ; 74) 

menyatakan bahwa untuk mengkondusifkan profesionalisme di lingkungan aparatur 

pubhk, yakni pendidikan dan pelatihan harus mengoptimalkan sarana dan prasarana 

diklat, litbang di b1dang kepegawaian dan pengembangan institusi (institutional building) 

di intensifkan, diperbaiki clan diperluas daya jangkaunya dalam upaya peningkatan mutu 

kerja dan pengabdiannya. 

Dan uraian-uraian diatas dapatlah d.isimpulkan bahwa kemampuan profesional 

(profesionalisme) sangat d1tentukan oleh upaya-upaya pengembangan sumber daya 

manusia, baik oleh orang atau aparatur yang bersangkutan secara pribadi maupun 

program-program dari organisasinya. Upaya-upaya tersebut tenrtama melalui program 

pendidikan maupun pelat1han, baik vang bersifat umum maupun khusus ; seperti 

pendidikan karier, pelatihan teknis dan \ainnya. 

Selain itu, profesionalisme lainnya yang harus ada pada kondisi obyektif-empirik 

aparatur menurut Moeljarto ( 1999, 190-193) adalah : 

1. F:nterprenuria/ Profesionalism, yang ditandai oleh kemampuan untuk melihat 
peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, k.eberanian 
mengambil resiko dalam memanfaatkan peluang dan kemampuan untuk menggeser 
alokas.1 sumber dari kegiatan yang berkinerja dan berproduktivitas rendah, menuju 
kegiatan yang lebih baik. yang terbuka dalarn peluang. Prof esionalisme terse but 
bercirikan prakarsa, daya kreasi dan inovasi, dan pada akhirnya akan mewujudkan 
konfigurasi yang kondusifbagi menguatnya enterprenurial profesionalism. 

2. Environmental-Scanning, merupakan kemampuan protesional yang yang dituntut dari 
aparatur. Merupakan kemarnpuan profesional yang berkaitan dengan kemampuan 
untuk mengidentifikasi subyek-subyek yang mempunyai potensi memberikan 
berbagai input dan sumber bagi proses pembangunan. 

3. Empowermg Profesiona/ism, merupakan kemampuan yang dituntut dari aparatur 
untuk lebih memainkan peranannya sebagai pengambil/penyusun kebijakan dan 
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fasHitator yang mendorong dan rneningkatkan kemarnpuan masyarakat untuk tumbuh 
dan berkembang dengan kemampuannya sendiri (self reliance development) 

Osborne dan Gaebler ( 1992 ; 71) j uga menambahkan bahv,ta da\am melaksanakan 

tugas dm fungsi-fungsinya aparatur hams memiliki kemampuan untuk mengambii 

keputusan dan langkah~langkah yang perlu dengan mengacu pada visi dan rnisi yang 

ingm dicapat (mis.Hun drmm prufesiona/ism). yang tidak semata-mata mengacu pada 

peraturan yang berlaku. Mission driven profesionalism ini tergambar dari wujud 

bimkrasi/aparatur pemerintah yang efisien, inovatif, ientur, adaptif dan mempunyai ethos 

kerja yang tingg1. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dratas, indikator-indikator yang dipergunakan 

dalam variabel profesionalisme ini adalah : 

1. Task Requiremeni 

Mernpakan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah pada bidang tugas 

dan fungsi masing-masing dengan item yang dikondlsikan dengan fungsi dan tugas 

aparatur perencana ~mbangunan di Bappeda. 

2. Akuntabilitas pubiik (publ,c accoun1ahili1y) 

Merupakan kemampuan pertanggung Jawaban aparatur pemerintah pada konsekuensi 

pelak.sanaan fungsi dan tugasnya_ 

3. Enterprenurial Profesionaiism 

Merupakan kemampuan aparatur pemerintah untuk meiihat dan 1u~ui:;,ma.11:-.i1 

peluang-peluang obyel..'1if bagi pertumbuhan ekonom1 dan pembangunan, keJ,eranian 

mengambil resiko dalam memanfaatkan peluang dan kemampuan lmtuk menggeser 
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alokasi sumber dari kegiatan yang berkinerja rendah, menuju kegiatan lebih baik 

yang terbuka dalam peluang. 

4_ Mission Driven Projesionabsm 

Merupakan kemampuan aparatur pemerintah untuk mengambil keputusan dan 

langkah-langkah yang perlu dengan mengacu pada visi dan misi organ1sasi yang 

ingin dicapai. 

5. t:nvironmental Scanning 

Merupakan kemampuan profesional aparatur pemerintah yang berkaitan dengan 

kemampuan untuk mengidentifikasi subyek-subyek yang mempunyai potensi 

memberikan berbagai input clan sumber bagi proses pembangunan_ 

6. Hmpowering Scanning 

Merupakan kemampuan yang dituntut dari aparatur pemerintah untuk lebih 

memainkan peranannya sebagai pengambi l/penyusun keputus.an dan kebijakan dan 

sebagai fasihtator yang mendorong dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

se((reliance 

2.4. Strategi Peningkatan Proresionalisme 

Mendasarkan pada konsep teoritis yang relevan pada ura1an sebeJumnya, pada 

dasarnya Pengembangan sumber daya manusia pada organisasi publik {pemerintah) di 

dasarkan pada regulasi-regulasi tertentu yang bedaku secara nasional. Regulasi tersebut 

terutama reguiasi kepegawaian. Dengan demikian konsekuensinya, Pengembangan 

sumber daya manusia tersebut s1stem, prosedur dan pelaksanaannya di dasarkan pada 

regulasi formal yang mengaturnya {berbasis regulasi ), dan pada tataran pelaksanaannya 
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penyelenggaraanya lebih berorientasi pada upaya µemenuhan persyaratan Undang

Undang Kepegawaian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya_ 

Untuk. menentukan strategi. agar Pengembangan sumber daya manusia berbasis 

regulasi (regulaiion-hased) di Bappeda dapat meningkatkan profesionahsme aparatur 

Happeda secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan rekomendasi 

(recummenda;ion) altematif strategj yang didasarkan pada analis1s berdasarkan kaidah 

kaidah ilmiah. Strategi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi faktor

faktor Pengembangan Somber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

sumber daya manusia yang tersedia dan fungsi, tugas/pekerjaan serta kondis1 orga11isasi. 

Altematif strategi tersebut merupakan strat~gi organisas1 untuk upaya optimalisas1 

prof esionalisme dalam konteks pengembangan sumber day a manusia. Strategi tersebut 

tentunya harus sesuai dengan kondisi riel pada aparntur dan kemampuan organisasi yang 

bersangkutan. 

Thomson dan Strick.iand ( I 990 ;8) menyatakan : 

Startegi is rhe paltem of organi=ationa! moves and managerial approaches 
used to achive urgani=ational oNektive.~· and p11rs1te the organi::ativn '.,; 
mission_ 

( ... .. . .... Str-ategi merupakan suatu pola dari langkah-langkah dan pendekatan-
pendekatan yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 
dan mengikuti misi organisasi) 

Strategi tersebut merupakan rencana dalarn satu kesatuan (un~(iled), bersifat 

lengkap (comprehensive) dan terpadu (integreted) yang menghadapkan kapasitas strategi 

dengan tantangan-tantangan obyektif. Menurut Steiner (Bossmen ; 1989 ; 10-l i) 

Alternatif stategi suatu kebijakan dapat melalui berbagai perangkat administrasi yang 

dikelompokan keda1am 3 kategori : 
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(1). Struktur, termasuk struktur fisjk, metode spesia1isasi, metode departementas.i, metode 
koordinasi, pendelegasian wewenang dan organisasi infonnal. 

(2). Perilaku, termasuk sistem pengembangan sumber daya personel, alokas.i sumber 
daya, sistem informasi, sistem pengukuran dan evaluasi kinerja, penghargaan 
(reward) dan sanksi (phunisment), seleksi sumber daya personel dan sistem 
pengembangan karier. 

( 3 ). Peri iaku, tennasuk peri laku antar sum ber daya, gaya kepemimpinan dan penggunaan 
kekuasaan. 

Menurut Sarplm ( 1985 ; 54-55) perumusan altematif strategi dimulai dengan 

menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Sedangk.an sasaran analisis 

yang di gunakan menurut Wheelen dan Hunger ( 19 87 ; IO - 15) adalah 'Strenghts ' dan 

-Weaknesses' dalam oganisasi yang bersangkutan, serta · Opportunities' dan 'Threals' 

yang berasal dari lingkungan di luar organisasi . Anahsis sl!macam ini mendapat 

bermacam-macam sebutan lnama) misalnya SAP & ETOP Analysis, WOTS-Up 

Analysis, SWOT Analysis untuk hal yang sama (Maryono Supoyo, 1991 ; 50) 

Pearce Tl dan RB. Robinson JR (1991; 184) menyatakan Anabsis SWOT 

merupakan kajian yang sistemat,s terhadap faktor-faktor yang ada di dalam maupun di 

Iuar organisasi untuk menentukan suatu strategi organisasi. Demikian pula Bryson (1999: 

147) sampai pada kesimpulan bahwa teknik analisa SWOT merupakan teknis analisis 

yang a mat bermanfaat dan pro<luktif dalam langkah pengembangan strategi organisasi. 

Dalam analisis SWOT digunakan fokus utama pertanyaan secara spesifik sebagai berikut; 

( l ). Kekuatan Internal terpenting apa yang dimiliki organ1sasi ? . (2). Kelemahan internal 

yang signifikan yang dimiliki organisasi ?. (3). Peluang internal dan ekstemal terpenting 

apakah yang dimiliki organisasi ?, dan (4). Ancaman internal dan ekstemal terpenting 

apakah yang di hadapi organisasi ? . Mendasarkan pada acuan terse but altematif strategi 

dapat dibahas, dibandingkan dan di analisis, baik wituk menentukan tindakan yang hams 
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dllakukan segera maupun untuk mempersiapkan idenrifikas1 isu strategis pada langkah

langkah selanj utnya Bryson (1999; l 48) lebih lanjut menyatakan Analisis SWOT akan 

sangat membantu anal is dan pene\iti untuk mempersiapkan altematif strategi yang efektif 

dalam meningkatkan efektivitas organisasi, 

Menurut Cane ( 1999 ; 62) lnti dari strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

untuk peningkatan kapasitas individu karyawan/pegawai adalah: 

t. Meningkatkan motivasi berprestasi karyawan/pegawai dalam pekerjaannya. 
2. Mengembangkan upaya-upaya penghargaan (reward) yang adil dan proporsional. 
3. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh_ 
4. Mengkondisikan pengembangan karier karyawan/pegawai yang sesuai kebutuhan 

individu dan organisas1. 

Bertitik tolak dari inti strategi tersebut, strategi optimalisas1 popumahsasi 

profes10nalisme Perencana Pembangunan daerah yang di rekomendasikan, diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme perencana Bappeda. 

Mendasarkan hal tersebut, analisis peningkatan upaya-upaya pengembangan 

Sumber Daya Manusia unruk men1ngkatkan profesionalisrne aparatur; penama, kekuatan 

adalah keunggulan Strategi/program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada 

(berbasis regulasi) dan keunggulan organisasi yang dapat dikontribusikan umuk 

mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut. Kedua, kelemahan adalah 

kekuranganiketerbatasan strategilprogram Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

ada dan kdemahan organisasinya, Ketiga., peluang merupakan suatu keadaan yang 

memberikan prospek positif, terhadap strategi/program tersebut di dalam maupun diluar 

lingkungan organisasi. Keempat, ancaman merupakan kondisi obyektif-empiris yang 

tidak menguntungkan atau kendala bagi eks1stens1 dan pelaksanaan strategi tersebut d1 

dalam maupun lingkungan orgamsasi. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

39 

Mendasarkan pada hal-hal tersebu1 diatas. pada dasarnya anahsis yang digunakan 

bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan interview mendalam (dept interview) dengan 

sumber relevan dan kondisi obyektif empiris yang di diagnosis secara kualitatif Akan 

tetapi analisis ini akan menggunakan data kuantitatif yang berasal dari data primer hasiJ 

uji pengaruh variabel-variabel Pengembangan Surnber Daya Manusia terhadap 

prof esionalisrne aparatur dan data-data sekunder 

Selain dengan menggunakan pendekatan diatas, Analisis SWOT dapat pula 

menggunakan pendekatan matriks. Matriks ini mengkombinasikan kekuatan dan 

kelemahan dengan peluang dan ancaman untuk alternatif langkan-langkah strategis 

organisasi terhadap masalah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme 

Aparatur Pemerintah. 

Terdapat empat macam teknis strategi yang dapat di identifikasi dengan matriks 

SWOT.. yaitu: 

a. Teknis Strategi OS (Opportunities - Strength) atau PEKU (peluang - Kekuatan) 
adalah tekni s strategi den gan j a I an mengoptimalkan ke kuatan internal organisasi .. 

b. Teknis Strategi OW (Opportunities - Weaknesses) atau PEKA (Peluang -
Kelemahan) adalah teknis strateg1 yang menitik beratkan pada upaya memperbaiki 
kelemahan organisasi dan program-program organisasi dengan cara mengambil 
manfaat dari peluang yang ada. 

c. Teknis Strategi TS (Threats - Strength) atau AKU (Ancarnan - Kekuatan) adalah 
teknis strategi menggunakan kekuatan organisasi dengan menghindarkan atau 
meminimalisir kendala dan ancaman yang ada. 

d. Teknis Strategi TW (Threats - Weaknesses) atau AKA (Ancaman - Kelemahan) 
adalah teknis strategi yang mencoba mengatasi kelemahan yang ada dan cara 
mengurangi atau menghindari kendala-kendala dan ancaman. 
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PELUANG 

ANCAMAN 

TABEL2.3 
MATRIKSWOT 

ATAN 
Daftar Kekuatan 

STRATEG1PEKU 

Untuk mengambi! 
Manfaat dari pe -
luang yang ada. 

Daftar Kelemahan 
STRATEGI"PEKA 

-mahan dengan me-
ngambil manfaat 
dari pe1uang 
yang ada. 

STRATEGIAKA 
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Mendasarkan pada hal.hal tersebut diatas, pada dasamya analisis yang digunakan 

bersifat kualitatif dan deskriptif. Akan tetapi analisis ini akan menggunakan data 

kuantitatif yang berasal dari data primer hasil uji pengaruh variabel-variabel 

Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap profesionalisme aparatur dan data-data 

sekunder. 

Secara spesifik analisa ilmiah yang akan di integrasikan berdasarkan pada; 

a. Analisis SWOT yang didasarkan pada hasil µengujian variabel-variabel 
Pengembangan SOM berbasis regulasi dengan profesionalisme aparatur Bappeda. 

b. Analisis SWOT terhadap kondisi obyektif-empiris organisasi yang mempengaruhi 
pelaksanaan upaya Pengembangan Somber Daya Manusia tersebut. 

c. Interview mendalam (depth interview) dengan sumber.sumber relevan, seperti intern 
Bapr,eda, Pemerintah Daerah, Dinas otonom dan Dinas vertikal, dan DPRD setempat 
terhadap obyek ana_lisis tersebut. 

d. Analisis terhadap dokumen atau data-data sekunder baik bersifat kuantitatif maupun 
kua litati f. 

Mendasark.an pada langkah·langkah penyusunan strategi implementatif 

perencanaan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dari Noeng Muhajir 

{I 992; 38--48), yang telah d1 aplikasikan pada Bappeda Tingkat I. Daerah lstimewa 
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Yokjakarta dan Jawa Tengah, teknis penyusunan rekomendasi dari modifikasi langkah 

penyusunan tersebut sebagai berikut: 

TABEL 2-4 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN STRATEGI OPTIMALISASI UPAYA 

PENGEMBANGAN SDM D1 BAPPEDA KOTABARU 

TAHAPAN STRATEGI OPTIMALISASI PROFESIONALISME 

Tahap I l. Identifikasi rnasalah profesionalisme Perencana Pembangunan 
Daerah di Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

2. Identifikasi Regulasi dan kebijakan PSDM di Bappeda Ktb. 

Tahap II. Penentuan Metode Analisis • Analisis SWOT. 

TahapIIL Jdentifikasi Kebutuhan PSDM yang Riel dan Proporsional. 

Tahap TV. I. Analisis SWOT terhadap hasil uji korelasi PSDM ter-
hadap Profesionalisme Aparatur Bappeda. 

2. Analis1s SWOT terhadap Kondisi Organisasi yang mempe-
ngaruhi pelaksanaan Pengembangan SDM. 

Tahap V. Penyusunan Strategi optimalisasi profesinalisme Perencana 
Pembangunan Daerah di Bappeda Tingkat II Kotabaru Kalimantan 
Selatan .. 

Tahap VIL Re komendas i ahemati f strategi. 

Sumbcr : Noen g M:uha.· ir 1992 : 48 ~ ( ) 
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I. I. Kt:"rangka konscptual 

l3 •:rdasarh:an kajian 

BAB 3 

KERANGKA KO~S£P·1·LAL 

teoritis pad.:i tmJauan pustaka van° tdah diuraikan 
- b 

scbdumnya, maka foktor-faktor Pengc:mbangan Sumher Daya tvlanusia pada Bappcda 

\ ah.rn Pendidih:an fom,al, Pendidikan Kaner, Pelatihan Tcknis, dan Pembinaan 

Kcscjahtcraan berbasis reg:ulasi l regu/otum-bo.,cJ) kepeg,nvaian, akan digunakan sebagai 

kritena penila1an kualitas profrsionalisme perencana pcmbangunan daerah (aparntur 

Happ~dal. 

i\lur pcmikiran ko mprchensifnya adalah dcngan menguJt faktor-faktor 

pengemhangan sumber daya manusia tersebut tcrhc1dap profesionalisme perencana 

pembangunan da.:rah. Dari hasil penguj1an tcrsdmt digunakan analisis-analisis ilmiah 

untuk mc:n~ntukan alternan f strategi Pengcrnbangan SDM yang proporsional bagi 

pcn ingkatan profesionahsrne aparatur Percncana Bappcda Dalam hubungan tcrsebul. 

rnai-.a b~rikut im dapat pcndit1 kemukakan suatu kerangka konseptual yang dapat 

bcrfungs1 sebaga1 renuntun sekahgus menccnninh:an alur pern ik1ran dalam p1:nelitian 1ni 

Kerangka konseptua! pcnditian 10i apabiia di gamhark.an dalam scbuah hagan, 

dapat d1lihat scbagaimana gambar 3.1 . 
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r ...... ········· ········I,... _R_E_G_u_L._.\s_·1 _ _..I· · ···· ··· ······· 

PENDrDIKA.i~ FORMAL 
{ y ,, 

· Pengetahuan 
~ - Keternmpilan '--

- Sikap :,.,kntal 
- Link and mac1h 

PENDTDIT<AN KARlER 
I ,( ".' \ 

- Leadership Skill 
..__ - Conceptual Skill ---- PROFESIONALJSME 

- Human Relation Skill APARATUR NEGARA 
- Sikap mental (Y) 
- Tingka1 k.esesuaian 

- Task-requirement 
Per.gem bang.an .__ ~ - Pubiic Accountability . ... 

S D '\1 - Enterprenurial Prof. 
PELA TI HA~ TEKNJS - Mis~ion Driven Prof 

I '\( ' \ - Environmental Scan. 
- Adminisiratif Skill - Empowering Prof - -- Planning Skill 
- Sikap mental 
- Tingkat Kesesuaian 

~ 

' ' ' 
PE1-11H".-\AN KESEJ. ' 

(\'. 4 ) 

---- - Tingkat Kebutuhan ........ ' ' 
- Motivasi Kerja ' 

- Sikap Mental I 

., ......... , ..... ., .. .... ,,,.,,,., ... , ... , ... , •... . ,,,, ,.,., .... ,, ............... ,,., . ., ..... , ...... ,.· 
APARATlJR PROSES OUT-PUT 

Keterangan : 

Analisis Kuantitatif. 

.. ........... .............................. ._. = Analisis Kualltatif. 

STRATEGI 
PSDM 
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3. 2. llipotcsis. 

Scsuai dc:ngan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan , dan landasan 

tcori yang digunakan, maka penchtian mi mcngajukan hipotc::;is sebag_ai henkut : 

i 

Faktor \>cngembangan Sumber Daya Manusia berbasis regulasi (regulaUun-h,L~·ed) 

kcpcgawaian di Happeda yang mcliputi pendid1kan fonnal, pend1dikan brier, 

pclatihan 1eknis dan pembinaan kesejahteraan berpengaruh terhadap profesionalisme 

Perencana Bappeda Tingkat 11 di Kah. hotabaru, Kalima.man Selman 

f aktor pclatihan teknis yang pal mg berrengaruh terhadap proiesionalisme Perencana 

Bappeda Tmgkat 11 di Kahupaten Kotabaru_ Kalimantan Sel atan . 
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4.1. Rancangan Pcnelitia n 

RAB 4 

METODE PENF.LlTIAl\. 

Menurnt Zainndin (2000;26) rancangan pcneliuan mcrupakan rcncana tcntang 

bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan dan menganalisa data untuk mernberi 

arti terhadap data tersebut secarn cfek.tif dan efisicn. 

nerdasarkan s1fat pern1asalahannya, penclitrnn m1 mcrupakan pcnelitian 

menerangkan (explanutory research). Dari sifat anahsisnya, penelitian menerangkan 

(c.Yplunalun ' research) bcrtu_iuan untuk. men_iclaskan hubungan kausal antar variabel 

tertcntu melalui uji hipotcsis. 

Berdasarkan lingkup penelitian, rancangan penelitian yang digunakan mempakan 

penclitrnn kasus (case study), d1mana dalarn penelltian ini , anallsa data tidak keluar dari 

\ingkur kasus, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang hers1fat umum 

diaplkasikan untuk menjelaskan tentang sepernngkat data yang diperoleh dari obyck 

penelitian_ Menclasarkan hal tersehut penelitian ini dimaksudkan bukan untuk menarik 

kunklus1 teuritik yang bersifat general. Dcngan dcmikian hasil penclitian ini hanya akan 

bcr1a\.;.u pada kasus di kmbaga yang diteliti dj dacrah pcnelit1an. 

4.2, Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.2. l. Lokasi Penelitian 

Lokasi penclitian bcrtempat d1 Hadan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Tingkat H!Kahupatcn Kotabaru, Kalirnantan Se\atan. 
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4.2.2. \Vaktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam \Vaktu 9 (sembilan) bulan di mulai pada bulan 

Januari 2001 - sampai dcngan Juli 2001. 

4.3.Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini tidak diadakan pengambilan sampel, melainkan mengikut 

sertakan seluruh anggota populasi yang .ida (total populasi), yakni seluruh p;;':jabat 

strukkrnl pada um! k~rja teknis percncanaan_ Mengingat Tipe Bappeda Tingkat 11 

Kotabaru Kai-Se! adalah tipe B, nrnka jumlah pejabat struktural pada unit kerja tekmsnya 

ber:_ium13h 20 orang. 

Dengan demikian responden untuk penelitian ini adalah seluruh populasi pejabat 

ese\on pcmegang jabatan struktural pada unit-unit kerja teknis percncanaan pcmbangunan 

daernh di !ingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat JI Kotabaru 

yang herjumlah ]O orang, meliput i · 

a 5 {lima) orang dari brdang Pendataan dan Pelaporan 

b. 5 (lima) oran!:! dari bidans! Ekonomi 
' - -

c. 5 (lima) orang dari bidang Sosial Budaya, dan 

d. 5 (lima) orang dari bidang fjsik dan Pra.s.arana 

Penentuan responden tersebut di dasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 

I. Berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kantor-kantor Kab. Kotabaru (Bab IlI, pasal 4 dan 5, tentang Tugas Pokok, Fungsi 

dan Susunan Organisasi Bappeda tingkat n Kotabaru) joncto Peraturan Pemerintah 

Daerah Tingkat II Kotabar N omor 02 tahun 198 l. Joncto PP No. 84 tahun 2000 

tentang Pedoman organisasi perangkat daerah. joncto Keputusan Presiden RI Nomor 
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27 tahun 1980 tentang pembentukan Bappeda dan keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 185 tahun 1980 perihal Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat 

I dan II, bahwa responden yang dipilih merupakan para pejabat perencana pada unit

unit pelaksana teknis perencanaan. Responden tersebut sangat menentukan kualitas 

dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda tingkat II Kotabaru .. 

Kahmantan Selatan. 

2. Berdasarkan tipe Bappeda Tingkat Il Kotabaru Kalimantan Selatan, yakni tipe B. 

3. Responden terutama berasal dari ttngkat aparatur yang masih mempunyai kesempatan 

untuk mencapai tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam korelasi dengan 

Penuembamrnn Sumber da va manusia. - ... ,.,· 

4.4. ldentifikasi Variabel 

I. Vanabel tidak bebas atau dependent variah~l ( Y ) yaitu : 

Profesionalisme Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Tingkat I I Kab. Kotabaru, provinsi kalimantan Selatan. 

1 Variabel bebas atau independent variabel ( X ) yaitu: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Profesionalisme Aparatur Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat H/Kab. Kotabaru, provms1 

Kalimantan Selatan. Yaitu : 

( X 1 ) = Pendid1kan Fom,a! 

( X2) =- Pendidikan Karier 

( X.3 ) = Pelatihan Teknis 

( X4) = Pembinaan Kesejahteraan 
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4. 5. Dcfinisi Operasional 

Berdasarkan perumusan rnasalah dan tujuan penelitian, maka definisi variabel

variabel yang akan diteliti adalah : 

4. 5. 1. Variabel tergantung (Y) 

Variabel tergantung dalam pene!itian ini adalah profesionalisme Aparatur, 

pcnilaian kualiras profesior:.ahsme aparatur dilakukan dengan memberikan kuesioner 

kepada aparatur/pegawai selaku responden. Isi dari kuisoner adalah kumpulan kapasitas 

profesionalisme aparatur negara. dan jumlah nilai toialnya adalah nilai/kuahtas. 

profesionalisme ( Y) Aparatur sebagai responden di minta menilai sejauh mana tingkat 

kemampuan profesional tersebut. 

Perincian operasionalnya disesuaikan dengan sistem penilaian pelaksanaan 

pekerjaan pegawai dan Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan 

Pem bangunan daerah ( Bappeda ). 

Y = Profesionalisme aparatur perencana Bappeda, definisi operasionalnya adalah total 

nilai kemampuan profesional aparatur perencana Bappeda dalam melaksanakan tugas dnn 

fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah di wilayah kerjanya. 

I ndikator-indikatornya adalah sebagai berik.ut : 

I. fo .~k Requiremenr merupakan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah 
pada bidang tugas dan fungsi masing-masing dengan item yang dikondisikan dengan 
fungsi dan tugas aparatur perencana pembangunan di Bappeda, yakni : 

a. Mampu menyelesaikan tugas penyusunan pola dasar pembangunan daerah _ 
b. Mampu menyelesaikan tugas pen:yusunan Repelita-da. 
c_ Mampu menyelesaikan tugas penyusunan program tahunan a dan b. 
d. Mampu melaksanakan tugas penelitian untuk perencanaan. 
e Mampu melaksanakan tugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

pembangunan 
f Mampu melakukan penyempumaan rencana/program. 
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g. Mampu melaksanakan tugas perencanaan lainnya. 
h. Mampu melakukan kordinasi dengan unit kerja/instansi/organisasi lain. 

2. Akuntabilitas publik (public accow1tabi/r~v) merupakan kernampuan pert.anggung 

jawaban aparatur pemerintah pada konsekuensi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.; 

a_ Mampu rnempertanggung jawabkan konsekuensi tindakan, keputusan dan hasil 
kcrjanya 

b. Mampu memperba1ki dan mengganti akibat segala kesalahan dalam fungsi dan 
tL1gasny::: 

3. Fnterprenuria/ flrofesiona!ism merupakan kemampuan aparatur pemerintah untuk 

mehhat dan menganalisa peluang-peluang ohyektif bagi pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan, keberanian mengambil resiko dalam rnemanfaatkan peluang dan 

kemampuan umuk menggeser alokasi sumber dari kegiatan yang berkine~ja rendah, 

menuju kegiatan lebih baik yang terbuka dalam peluang. lndikator ini terdiri dari 

item: 

a. Mampu mengidenttfikasi dan menganalisa peluang-peluang pertmnbuhan 
ekonomi dan pembangunan dacrah_ 

b. Mampu mencari dan menyesuaikan teknik-teknik kerja baru yang lebih produktif. 
c_ Memiliki prakarsa dan kreativitas dalam inencari peluang-peluang pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah. 

~- Mission LJriven Profesionuli.rnr merupakan kemampuan aparatur pemerintah untuk 

mengambil keputusan dan langkah-langkah yang perlu dengan mengacu pada visi dan 

misi organisasi yang ingin dicapai. Indikator ini terdiri dari item : 

a. Mampu mengadaptasi peraturan yang ada sesuai dengan kondisi kerja dan 
kondisi wilayah. 

b. Mampu mencari dan menyesuaikan tata kerja/prosedur kerja sesuai kondisi kerja 
dan kondisi wilayah. 

c. Mampu mengambil keputusan dan langkah-langkah yang perlu dengan 
berpedoman pada misi organisasi. 
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5. Environmental Scanning mempakan kernampuan profesional aparatur pemerintah 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi subyek-subyek yang 

mempunyai potensi memberikan berbagai input dan sumber bagi proses 

pembangunan. lndikator ini terdiri dari item : 

a. Mampu mengidentitikasi dan menganalisa sub~·ek-subyek (orang._ organisasi., 
lembaga) yang mempunyai potensi untuk mendukung dan memberi kontribusi 
bagi pelaksanaan pembangunan. 

7.J. Mampu memperluas 'memperbanyak cakupan wilayah atau objek-objek yang 
menjadi sasaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

6 Dnpmn'nng ~",'canning merupakan k:emampuan yang dituntut dari aparatur 

pernerinrahadalah: 

a. l'v1ampu mengidentifikasi dan menganalisa sasaran1objek yang tepat untuk upaya 
pembcrdayaan masyarakat 

b. Mampu benindak sebagai fasilitor sesuai fungsi , tugas d.an jabatan pada probrram
progrnm pemherdayaan masyarakat. 

5. 2 Variabel Bebas ( X) 

1. Pendidikan Formnl I XI 

Dilihat dari tujuannya, pendidiJ.:an fonnal merupakan kompetensi yang dimiliki 

aparatur!pegawai dari pendidikan fonnal, meliputi pendidikan umum maupun akademik. 

Variabel 1m dapat diukur melalui indikator-indikator yang eksistensinya di 

kontribusi!didukung oleh pendidikan formal, yakni 

a. /Jengetahuan adalah tingkat pengetahuan keilmuan'ilmiah aparatur yang di 
perolehnya dari pendidikan formal yang mendukung pelaksanaan fungsi dan 
tugas/pekerjaannya. 

b. Kelerampilan, adalah tingkat keterampilan (kerja) aparatur secara umum yang 
diperoleh dari pendidikan formal yang mendukung pclaksanaan fungsi dan 
tugas/pekerjaannya. 

c. Sikap Afental, adalah tingkat kesiapan mental aparatur yang ditumbuh kembangkan 
dari pendidikan formalnya .. 
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d. Tingkut kesesuoiun, adalah kesesuaian pendidikan formal yang dimiliki dengan 
jabatan dan pekerjaan yang dilaksanakan. 

2. Variabel Pendidikan Karier (X2) 

l\-1erupakan pendidikan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

dan kemam-puan kepem1mpinan aparaturlpegawai sesuai dengan jenjangleselon. Variahel 

ini dapat diukur mela)ui indikator~indikator yang secara teoritis merupkan tujuan yang 

ingin dicapai pada setiap pendidikan karier, yakni : 

a. /,eadership S'kill. adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan 
aparatur yang diperolehnya dari kompetensi pend1dikan kariernya. 

h. Conceptiwl Skill. adalah tingkat pengetahuan dan keternmpilan konseptual (analisis) 
aparatur yang dtperolehnya dari kompetensi pendidikan kariernya .. 

c. Human Relations Skill. adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam 
hubungan ke~ja dan hubungan sosial dengan orang lain atau organisasi lain, yang 
diperoleh dari kompetensi pendidikan kariemya. 

d Sikap mental. adalah kondisi kesiapan mental aparatur dalam melaksanakan fungsi 
dan tugasnya yang dikontribusi oleh kompentensi pendidikan kariemya. 

~. {i11gka1 kesesuaian. adalah kescsuaian pengetahuan dan keterampilan yang diperokh 
dari pendidikan karier dengan jabatan dan pekerjaan yang dilaksanakan. 

_, Pela ti han T ekni s ( X3 ) 

Merupakan aktivitas belajar yang ber1ujuan untuk meningkatkan kemampuan 

teknis dalam pelaksanaan fungsi dan tugas seorang aparatur/pegawai.Variabel ini dapat 

diukur melalui indikator-indikator yang secara teoritis dan regulasi merupakan tujuan 

dari pelatihan-pelatihan teknis yang di ikuti oleh aparatur Bappeda, yaitu: 

a. A.dmfn;.-..,ratf Skill adalah tingkat pengetahuan dan keterampi1an administratif 
aparatur yang diperoleh dari pelatihan teknis 

h. Planning Skill, adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan perencanaan 
pembangWlan, yang diperoleh dari pelat1han teknis. 

c. S1kap .Mental, adalah tingkat kesiapan mental aparatur dalam melaksanakan fungs1 
dan tugasnya/pekerjaannya, yang dikontribusi oleh pelatihan teknis. 

d. Tingkat knesuaian, kesesuaian pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 
-pelatihan teknis dengan pekerjaan. 
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4 .. Pembinaan kesejanteraan ( X4 ). 

. ., 
)_ 

Adalah manifestasi dari renumerasi total, merupakan upaya pembinaan dan 

peningkatan kesejahteraan bagi pegawai dengan memberikan reward, baik bempa gaji 

pokok, tunjangan, fasilitas maupun asuransi kesehatan. lndikator-indikator Yariabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi : 

a. Tingkat kebu11dwn. adalah tingkat kesesuaian renumerasi yang diterima dcngan 
tingkat kebutuhan riel aparatur 

h. .\101ivasi Kerja, ada1ah tingkat keinginan untuk berprestasi dalam pelaksanaan fungsi 
dan tugas/pekerjaan yang didorong.dikontribusi oleh renumerasi total yang 
diterimanya 

c. s·ikup men!ul. adalah kondisi kesiapan mental aparatur yang di dorongtdikontribusi 
oleh renumerasi total yang diterima dari pckerjaannya. 

Selanjutnya dari indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam bentuk item-item 

pertanyaan. Dalam setiap item pertanyaan tcrdapat range:; skor. Dan proses pemberian 

skor ini (skoring) ak.an menghasilkan 4 (cmpat) kategori dan skor terendah ditentukan 

adalah I dan t~rtmggi adalah 4 . 

Empat "kategori jav..-aban tersebut adalah : 

a . Kategori baik sekali/sangat setuju dengan skor sebesar 

b. Kategori cukup baik/setuju dengan skor sebesar 

c. Kategori kurang baik/tidak setuju dengan skor sebesar 

d. Kategori sangat tidak ba1k/sangat tidak. setuju dengan skor sebesar 

: 4 

... _, 

Prosedur diatas dipakai dengan mendasarkan diri pada prosedur yang paling umum 

digunakan yaitu Skala Likert. Menurut Sugiyono ( 1999; 74) jawaban setiap item item 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang berupa kata-kata, dan instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert 

dapat di buat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 
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(Walizer dan Wiener : 1986 ; 37). Menyatakan bahwa Skala Likert kadang

kadang disebut suatu penilaian yang dijumlahkan karena semua jawaban diberi suatu 

bobot dan kemudian ditambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah_ Prosedur Likert ini 

kemudian menskala individu bersangkutan dengan menambahkan bobot jawaban yang 

dipihh. 

Untuk menentukan skor terakhir terakhir dari masing-masing variabel, rnak:a dapat 

dipcroleh melalui fonnulasi sebagai berikut : 

Xil __.._ Xi2 ..(_ Xi3 + .... - Xin. 

Xi = 

n 

Keterang:an · X = variabel L 2 ,3 . . . n 

n = Jumlah indikator 

Ni lai rata-rata dari masing-masing responden dapat di kategorikan dalam kelas 

intervaL dengan nilaijumlah kelas = 4, maka intervalnya dapat di hitung sebagai berik.ut : 

Nilai tertinggi - Nilai terendah 

Interval = 

4 -

Interval= 

4 

Jumlah kelas 

= 0.75 

Dimana : Nilai tertinggi 4 berasal dari 4 x 1 

Nilai terendah I berasal dari I x I 

Jumlah kelas 4 

Dari informasi tersebut, dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden 

sebagai berikut : 

1,00 < 1,75 Sangat Tidak Baik 
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1, 75 < 2,50 = Kurang Baik 

2,50 < 3,25 = Cukup baik 

3,25 < 4.00 = Sangat baik 

54 

Penggunaan hanya 4 ( em pat) kelas terse but di maksudkan agar ti dak terjadi 

penumpukan atau kecendrungan memilih pada nilai netral atau median yang dapat 

mengakibatkan data bias atau sebaran data tidak normal. 

Berdasarkan ketentuan diatas, proses pengolahan data akan menentukan nilai dari 

variabel bebas ( Xl, X2, X3, X4,) dan variabel tergantung ( Y ), dapat dilakukan. 

4.6.lnstrumen Penelitian 

[nstrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan data kuantitatiftentang profesionalisme Perencana pembangunan 

daerah (aparatur Bappeda) dan data kuantltatif tentang variabel-variabel pendidikan 

formal, pendidikan karier, pelatihan teknis dan pembinan kesejahteraan di gunakan 

kuis1oner, berupa pertanyaan-pertanyaan t~rtutup terstruktur dengan alternatif 

jawaban yang tersedia, dan di isi oleh Para perencana pembangunan daerah (aparatur 

Bappeda). 

2. Untuk mendapatkan data kuantitatif pendukung (pembandinglcross--chek data dari 

kuisioner) dan data kualitatif dilakukan wawancara mendalam (depth interview) dan 

telaah dokumen dan laporan pengawasan dari Sekretariat dan ketua Bappeda, 

Itwilkab (Badan Pengawas), Komisi A DPRD dan Wakil Bupati sebagai Pimpinan 

Kordinasi pengawasan. 

4.6.1. Validitas lnstrumen penelitian 
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Validitas instrumen (alat ukur) adalah ukuran sejauh mana ketepatan dan 

kecennatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukumya ( Azwar, 1995; 55), atau 

sejauh man a alat ukur dapat mengukur apa yang in gin di ukur (Si ngari mbun, 1 989; 12 4 ). 

T eknik yang digunakan dalam mencari validitas butir item adalah teknik Korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson (Validitas Konstruct), yang mendasarkan pada 

perhitungan dengan angka kasar seperti apa adanya (Sutrisno Hadi, 1991 ; 23). 

Syarat suatu butir dikatakan sahih!vahd apabila; pertama angka korelas1 bagian 

total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritis nilai r product moment. 

Dalarn penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5 % (0,05). Hal ini dapat diketahui nilai 

korelasi yang diperoleh sudah si1,,nifikan atau tidak 

Kedua, valid atau tidaknya pemyataan atau item ditentukan melalui besarnya 

koefis1en dan arah korelasinya. Bila antara skor pemyataan dengan skor totalnya arah 

korelasinya negatif, maka tanpa melihat besarnya koefisien item tersebut dinyatakan 

tidak valid 

Ketiga, bila antara skor pemyataan dengan skor totalnya arah korela'>inya positif, 

maka penentuan valid tidaknya item di lihat dari besamya koefis;en korelasi , Jika 

koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai tabel korelasi, maka .item 

tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika besarnya korelasi yang diperoleh lebih kecil 

dari tabe\ korelasi, maka item tersebut dinyatak.an tidak valid. Pengujian validitas pada 

penelitian ini menggunakan paket Seri Program Statistik 2000_ 

4.6.2. Reliabilitas lnstrumen 

Reliabilitas merupakan petunjuk sejauh mana suatu alat ukur (instrumen) dapat 

dipercaya atau di andalkan. Dengan kata lain sejauh mana alat ukur tersebut dapat 
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memberikan hasil yang korelatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran ulang (azwar, 

1995 ; 6). Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara ektemal maupun 

internal atau gabungan keduanya (Sugiyono, 1999;102) dalam penelitian ini pengujian 

reliabilitas instrumen dilakukan secara internal, yakni dengan internal consistency. 

Pengujian ini dilakukan cukup sekali saja, kemudian data di analisis dengan analisis 

Varians Hoyt (Anova Hoyt). Hasil analisis dib•1.makan untuk memprediksikan reliabilitas 

instrurnen. 

Sutrisno Hadi ( 1999;97) menyatakan teknik Hoyt lebih maju dan sempuma dari 

teknik-teknik sebelumnya, dalam arti tidak Jagi ditentukan oieh 1katan-ikatan syarat 

tertentu. Koefisien keandalan Hoy1 sekarang dianggap sebagai model umum (g,merali::ed 

models) untuk uj1 keandalan. Teknik Hoyt bisa digunakan untuk butir dikotomi dan 

nirdikotomi, tak lagi terikat untuk butir-butit yang tingkat kesukarannya seimbang atau 

hampir seimbang, baik untuk sampel besar maupun kecil. Rumus analisis Varian Hoyt 

yang di gunakan adalah: 

= (Ve - Vr) .1 Ve = 1 - Ve/Vr 

Keierangan : 
rtt = Reliabilitas lnstrurnen 
Ve = Variansi subyek 
Vr = Variansi Butir. 

Uji keandalan butir dilakukan untuk melihat seberapa besar konsistensi jawaban 

responden ketika diberikan angket yang sama di masa yang akan datang atau pada 

penelitian yang sebenarnya. Uji reliabilitas juga menunjukan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran dapat di percaya. 
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Semakin besar nilai koefisien keandalan (ditunjukan oleh nilai rtt untuk tekn1k 

Hoyt), atau semakin mendekati 1 (satu). maka angket tersebut semakin bisa dipercaya 

atau diandalkan konsistensi dalam pengukurannya. 

4.7. Sumber dan Prosedur Pengumpulan Data 

4.7 1. Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan infonnasi yang diperoleh lan~ung dari sumber 

infonnasi yaitu subyek penelitian, mencakup seluruh unsur-unsur variabel, baik 

unsur variabel Pengembangan SOM (X) dan variabel profesionalisme (Y) yang 

membangun hipotesis. Data tersebut bersumber dari hasil penelitian di lokasi 

penelitian, dengan berdasarkan pada jawaban kuisioner para responden daJarn ha1 

ini pegawai pemegang jabatan struktural unit kei:ia teknis Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru dan berbagai fakta empirik. Untuk 

mendukung data primer tersebut selain Daftar Penilaian Pegawai (DP3), Juga 

diJakukan observasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural unit kerja 

teknis lingkungan kerjanya, serta wawancara mendalam (depth interview) dengan 

Kepala Bappeda dan Sekretariat Bappeda, Inspektorat Wilayah Kabupaten 

(itwilkab )/Badan Pengawas. Komisi A DPRD dan Wakil Bupati (kordinator 

Pengawasan Daerah). Selain wawancara tersebut juga dengan mendasarkan pada 

basil pengawasan tertulis (laporan) masing-masing. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data tambahan tentang kualitas sumber daya 

manusia responden dan aspek terkait lainnya yang diperoleh dari buku laporan, 

dan dokumentasi, serta hasil penehtian yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

4. 7. 2. Prosedur Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang ingin diperoleh dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekundcr. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut : 

a. Kuisioner, yaitu kegiatan untuk mengetahui pemyataan-pemyataan responden 

terhadap variabel-variabel pengembangan sumber d.aya manusia dan prestasi 

kerja rndalui daftar pertanyaan yang dibagikan dengan penjelasan yang 

mudah dimengerti. 

b. \.\/av.'ancara'i:uerview, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan pada 

responden, dilaksanakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. 

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui tiga cara yaitu: pertama, 

wawcmcara berstruktur, dtmana responden akan memberikan alternatif jawaban 

secara terbatas (kuisioner) dan telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang di 

ajukan. Dengan demikian, responden tidak berkesempatan dengan bebas untuk 

mengulas pertanyaan yang di ajukan. Dalam penelitian ini, wawancara berstruktur 

di arahkan untuk mengumpulkan data yang terkait langsung dengan hipotesis 

yang dibangun. Kedua, wawancara behas, yaitu upaya untuk mendapatkan 
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informasi berkenaan dengan ide, tanggapan, persepsi dan aspirasi tentang suatu 

fcnomena yang ingin diketahui dan di inginkan_ Wawancara bebas ini sifatnya 

lebih terbuka dan feksibel, sehingga diharapkan dapat menangkap informasi 

penting yang berkembang dilapangan dan tidak terduga sebelumnya. Wawancara 

bebas ini juga ditujukan kepada responden luar komunitas perencana Bappeda. 

Ketiga, pengamaran langrnng dimaksudkan umuk mencennati dengan baik fakta

fakta obyektif- empiris yang ada dan berkembang pad.a organisasi pcnelitian 

(Bappeda Tingkat 11 Kotabaru). 

-t 8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang berhasil dik umpulkan, diolah rum dianahsis menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitat if. Sebelum dilakukan 

analisis, data yang tersedia dikelompokan sesuai kegunaannya, yaitu : 

a. Data kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan dari sumber primer yang d1gunakan 

untuk menguji hipotesis. 

b. Data kuantitatif atau data yang dikuantatitkan untuk melengkapi bahan analisis 

deskriptif. 

c . Data kuantitatif dar:i sumber sekunder untuk melengkapi bahan analisis deskriptif. 

Terhadap data kuantitatif primer, pada dianalisis melalui tiga tahap kegiatan yang 

perlu di)akukan yaitu : { 1) editing/penyuntingan data, 12) tabulasi data, dan (3) analisis 

data. 

l. Editing {penyuntingan) data. 
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Data yang sudah terkurnpul hams diselek.si apakah sel uruhnya sudah lengkap 

Sdanjutnya mcngoreksi kclengkapan isi sctiap instrumen dan kebenaran pengisiannya_ 

Hal int dimaksudkan untuk meyakinkan peneliti balrn·a setiap instrurnen te!ah terisi . 

" Tabulasi data 

Langkah sclanjutnya yang perlu ddakukan setelah editmg adalah tabulasi data, 

vaitu rncnrnsun data tersebut menurut urutan sub vanabcl s.:suai dcn~an tuiuan 

pcnclitian_ Hasil tabulasi hias:mya d1sajikan dalam bentuk tabcl dan la_iur yang berisi 

kode responden dan di stribusi skor. SelanJutnya pros..:s tabulasi dapal dilakukan dengan 

memasukan skor dari setiap rcspondcn kcdalam tabeL labulasi im di maksudkan untuk 

mempennudah proses analisis scrta untuk mernbenkan gatnbaran tcntang, n,w dah, dari 

sel uruh rcsponden 

3_ Anaii s1s data 

l )a lam pcncl1tian ini , model yang dipergunnknn untuk menganalisis data adalah 

Rcgre~1 Li mer Berganda ( \full iple N. 0gresi 1011 _ j 11aii.1y.'i , sehingga huhungan antara 

variahel-\ariabel hebas, deng;,_; n variahcl tidak hebas dapat diketah ui . 

)\fodd Jimaksudkan, dapat dirumuslan scbag.ai bcrikut : 

v - ao t a I x l ! a1 x2 , aJ _,J · a-+ x--t --:- (' 

y Prniesionalismc 

x l - Pcndidikan Formal 

x1 - Pendidikan Karier 

xJ Pelntihan Teknis 

x4 Pembinaan Kesejahteraan 

ao !n1erc.:ep! iu11 p ui11/ 
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al.. . ... a4 

e 

= Koejisien regresi 

= Variahel error 

(,[ 

Dalam rangka menganalisis data agar sesuai dengan tujuan penelitian ini maka 

teknik analisis data yang dipakai adaJah kuantitatif, artinya memakai uji statistik regresi 

ganda melalui program komputer SPS 2000. Metode kualitatif dipakai untuk menjelaskan 

hubungan dan "dialog" antara data yang <liperoleh dengan landasan landasan teori yang 

dipakai inclalui uraian-uraian yang sistematis dan untuk menemukan strategi yang tepat 

untuk individual organisasi. 

Sebagaimana dikemukakan dalam sub bab tentang hipotesis, bahwa hipotesis yang 

diajukan membutuhkan pembuktian apakah hipotesis dimaksud 1nelalui instrumen 

pengujian statistik dapat diterirna atau sebaliknya ditolak. 

Dengan menggunakan sarana komputer program SPS 2000, pembub..'tian hipotesis 

dilakukan dengan: 

a. Pengujian Secara Serentak 

Pengujian secara sen:ntak <lirnaksudkan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi vari<1bel bebas secara serentak (simultan) mempengaruhi atau tidak 

mempengaruhi ,·ariabel terikat. Untuk mengetahui tingkat pengaruh yang di sumbangkan 

oleh variabel bebas secara serentak, terlebih dahulu diketahui seberapa besar keeratan 

hubungan atau korelasi variabel terikat (Y) se;:ara hnier terhadap seluruh variabel bebas 

(Xl , X2, ... X4). Nilai koefisien korelasi berganda (R), dapat dirumuskan sebagai benkut: 

SS Rcgresi 

R = 

SS Total 
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Berdasarkan nilai koefisien korelasi berganda (R), dapat di hitung nilai koefisien 

determinasi berganda (R.2), dengan rumus sebagai berikut : 

Keterangan · 

SSTot:il - SS Residu 

R = 

SSTotal 

R = Koefisien korelasi berganda 

R2 = Koefisien determinasi berganda 

SSRcgresi = J umlah kuadrat (sum of squares) regresi 

SSR.esidu = Jumlah kuadrat error tenn atau rer.idu 

SSrorni = SSRegresi + SSRcsidu 

Dari nilai koefisien determinasi (R2) dapat diketahui derajat ketepatan variabel-

variabel bebas yang digunakan dalam analisis regresi berganda. R2 menunjukan besarnya 

variasi sumbangan pengaruh pengaruh selumh variabel bebas terhadap variabel terikat 

lnterprestasi terhadap R2 mengandung ani bahv,.,a ·• 

(a) Apabila nilai R2 semakin dekat dengan l {satu), berarti variabel terikat dapat 

d~jelaskan secara linier oleh variabel bebas secara serentak. Jadi, semakin bt:sar nilai 

R2, semakin tepat model regresi yang dipakai untuk memprediksi, karena total variasi 

dapat dijelaskan oleh variabel secara serentak. 

(b) Sebaliknya, apabila nilai R 2 mendekati O (nol), berarti model regresi yang digunakan 

masih dianggap lemah, karena total variasi tidak dapat dtjelaskan oleh variabel bebas 

secara serentak. 
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Berdasarkan nilai R2 , dengan rnenggunakan analisis varian (uji-F) dapat diketahui 

ada tidaknya kebennaknaan koefisien regresi tinier berganda dari variabeJ bebas 

terhadap variabel terikat, yang secara fonnulatif dapat di rumuskan sebagai berikut : 

(1-R )/(n - k) 

Keterangan : 

fhitung = Kebermaknaan nilai koefisien determinasi berganda. 

R2 = Koefisien detenninasi bergan<la 

l - R2 = Residual Sum-Square (RSS) 

n = Banyaknya sampel yang diteliti 

k = Banyaknya variabel bebas 

Untuk rnengetahui kebennaknaan niali koefisien detenninasi berganda tersehut 

akan dilakukan perbandingan antara nilai Fhitung dengan F tabel pada tingkat signifikansi 

a.= 0,05. Cara mengetahui Ftabel adalah dengan rumus : 

FtJbcl = ( a. : df untuk pernbilang, df untuk pembagi ) 

Dimana : 

df pembilang = k 

df pcmbagi = n-k-1 

Sesuai dengan dengan hipotesis yang diaj!lk:m, yaitu hipotesis dalam analisa uji 

hipotesis ditafsirkan sebagai berikut: 

Ho : diartikan bah,'1/·a variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat 

Ha : diartikan bahwa variabel bebas secara serentak berpengaruh nyata atau sangat 

nyata terhadap variabel terikat. 
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Secara teoritis, penelitian ini mengharapkan menerima Ha (hipotesis altematit) atau 

menolak Ho sebagai hipotesis yang di uji. 

Bila dikaitkan dengan hasil perbandingan nilai Fhitw1g dengan nilai F tabel , hasil 

analisisnya dapat di interprestasikan sebagai berikut: Apabila F hitwig > F tabcl, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti hipotesis terbukti benar. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa variasi variabel bebas dari model regresi linier berganda mampu menjelaskan 

vanas1 variabel bebasnya. Atau model yang dibuat sesuai untuk penelittan ini pada 

tingkat kepercayaan tertentu. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, berarti hipotesis yang dibangun, secara nyata dapat ditolak. Hal yang 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas dari model regresi linier ganda 

tidak mampu menjela5kan vanasi variabel tidak bebasnya, atau model yang dibuat tidak 

sesuai untuk penehtrnn ini pada tingkat kepercayaan tertentu 

Pembuktian hipotesis, dapat dijelaskan sebagai berikut : Ho diterima, apabila 

61 = b2 = b:- = b4 = 0 (nol) atau bi = 0 (nol). Artinya, variabel bebas secara serentak tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Ha diterima, apabila minimal terdapat satu variabel 

bebas tidak sama dengan O (bi 'i= 0) variabel bebas secara serentak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel tenkat. 

Apabila terdapat variabel bebas yang tidak bermakna (tidak signifikan), maka 

variabel bebas yang dimaksud t1dak tepat dimasukan kedalam model analisis regresi 

linier berganda (linier mutiple regression). Hal ini dapat di deteksi melalui cara 

pendekatan dengan menggunakan analisjs regresi bertahap (.wepwise regression). 

b. Pengujian secara parsial 
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Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

pengaruh variabel bebas secara individu (terpisah) terhadap variabel terikat. Bila r = 0 

(nol) atau mendekati O (nol), maka hubungan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

lernah. Sebaliknya apabila nilai r = 1 (satu) atau mendc:kati nilai 1 (satu), maka korelasi 

ke<lua variabel tersebut kuat. Lemah atau kuatnya korelasi antara dua variabel yang 

dimaksud rnemberi arti ada atau tidak adanya pengaruh yang bennakna dari varia.bel 

bebas terhadap variabel terikat, yang ditunjuk.an oleh nilai dari r parsial . Variabel bebas 

yang memiliki r parsial terbesar adalah variabel bebas yang paling dominan berpengaruh 

terhadap variabel tenkat. R parsial juga mernberikan sumbangan bagi pembuktian 

hipotesis tentang \-ariabel bebas yang paling dominan pengarulmya terhadap variabel 

terikat, yng dibukt1kan dengan uji t 

Analisis koefisien korel asi sebagaimana ditunjukan oleh matrik korelasi antar 

vr.riabd melalui program komputer SPS ~000 dapat pula digunakan untuk mendeteksi 

apakah tcrdapat korelasi yang tinggi diantara sesama variabel bebas (multikolinieritas) 

<lalarn penggunaan model analis1s regresi hmer berganda_ Bila hal demikian te~iadi, maka 

\ anabcl yang memiliki nila, r rendah (tidak bennakna) dapat diabaikan dan tidak perlu 

dimasukan kedalam model analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui 

kebennaknaan koefisien regresi parsial, dapat dilakukan dengan cara membandingbm 

nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikansi a.= 0,05 . 

c. tji Prnslarat 

1. Lji 'i"ormalitas Sebanrn. 

Jviodel regresi hnier klasik rnengasumsikan eks1stensi sebaran data nilai 

responden. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada model uji statistik yang 
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digunakan. Jika sebaran datanya tidak normal, maka teknik statistik yang digunakan 

adalah statistik non parametrik. 

Pad.a uji nonnalitas sebaran, yang diperbandingkan adalah sebaran data responden 

(fo/frekuensi observasi) dengan sebaran normal teoritik (th/frekuensi harapan). Yang 

diharapkan adalah tidak adanya perbedaan antara sebaran data respond.en dengan sebaran 

normal teoritik. Dengan tidak adanya perbedaan, berarti sebaran data responden sama 

dengan sebaran nonnal teoritik. 

Uji statistik yang digunakan untuk perbandingan sebaran sebaran data respond~ri 

a<lalah Chi Kua.drat. Uji ini akan melihat ada tidaknya perbedaan sebaran data responden 

dengan sebaran data teoritik. Syarat suatu sebaran dapat dikamkan normal apabila: 

a. Nilai Chi kuadrat (hitung) yang diperoleh lebih kecil daripada nilai Chi kuadrat tabel. 

Untuk mernbandingkan dengan tabel, diperlukan db. 

b. Dapat pula dengan melihat nilai p (prohuhiliry of error). Jika p > a 0.05 ( taraf 

signifikansi 5 %), maka berarti tidak ada perbedaan antara sebaran data respond~n 

dengan sebaran normal teoritik.. 

2. l'ji Linieritas H~bungan 

Uji linieritas dilakukan unruJ.: rnelihat apakah hubungan antar variabe1-variabel 

·' 
bebas (X) bersifat tinier dengan variabel terikatnya (Y). Kalau hubungannya tinier maka 

ketika di uji sta.tistik akan terjadi pengaruh yang kuat. Jika temyata hubungannya tidak 

linier, maka uji pengaruh yang dilakukan akan lemah 

3. Multik..;l.inieritas 

Multikulinicritas bcrarti adanya korelasi tinier antara satu variabel bebas dengan 

variabel bebas Ja;nnya. Rietveld dan Lasmono (1993 ~ 53) menyebutkan akibat adanya 
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multikulinieritas ini, maka akan sulit memisahkan pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas_ 

Sumodtningrat ( 1994 ; 56) menyatakan tentang multikulinieritas, 

'" Masalah multiku!inieritas bisa timbul karena besaran-besaran dipengaruh.i oleh faktor

faktor yang sama, sehingga sekali faktor-faktor yang mempengaruhi men_1adi operatif, 

maka seluruh variabel cenderung berubah denga.n m-ah yang sama karena ha\ tersebut 

menvan1!kut sifat van!.! mendasar dari data " 
~ - . -

Pada dasarnya uji jni diiakukan untuk melihat apakah ada !mbungan yang sangat 

tinggi antara sesama variabel X. Kriteria sangat tmggi terscbut dibatasi korelasi di atas 

0.800. Eksistensi multikulinientas berd.asarkan pada tiga kaidah, yai tu : 

a. Kore iasi antar X 2. O 800, dengan p s 0.0 I. 

b. Korelasi berganda ( R) sangat signifikan, dcngan tidak ada korelasi parsial (r2) yang 

signifikan. 

c. P dari perbandingan Ferg-X,,f reg-Y tidak s.i,gnifikan. 

Menurut Rietviled dan Las mono (l 993: 51 ), heterosl-:edastis bahwa vanas1 

residual tidak sarna untuk semua pengamatan, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakab ierjadi penyirnpangan model karena varian gangguan berbcd.1 antara satu obsrvasj 

ke observasi lain. Sutrisno Hadi ( 1993 ; 46) menvatakan cara vang di lakukan untuk - . -
rnendeteksi homosedastis1tas rho dari Spearman Brmvn dan Uji homosedastisita.;, d3ri 

Gohifdd dan Quant, ~ii Spearman Brown lebih tepat untuk sam pel kecil, Sedangkan ~ii 

Goldfeld dan Quant lebih coco!-; untuk penelitian d,mgan sampel besar. Pembuktiar,nya 

dapat <lilakukan Jengan cara membandingkan nilai µ dcngan angka kritis 0.050. Apabila 
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nitai p ~ 0.050 maka telah terjadi heterosedastisitas, sebaliknya bila nilai p ~ 0.050 maka 

tidak terjadi heterosedastis atau tidak terjadi penyirnpanga."l mode1 (h.omosedastis). 

Dengan demikian anahsis tetap dapat dilaksanakan. 

Selanjutnya untuk rnenjawab permasalahan tentang implikasi Peng~mbangan 

SDM berbasis regulasi terhad.ap perencana Bappeda dalam perencanaan pembangunan 

daerah d.an rekomend;;.si a!tematif strategi optimalisasi profesionaiisme aparatur yang 

h.arus ditempuh Bappeda Tk 11 Kotabaru, Ka!imantan Selatan dalam pelaksanaan fungsi 

dan tugas, tiJak di111asukan kedalam model analisis kuantitatif, akan tetapi dilakukan 

analisis secara kuahtatif den5>an mendJsarkan padu. data ana!isis kuantitatif yang 

thketahui dari penelitian ini . 
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BAB.5 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN 

ANALISIS HASlL PENELITIAN 

5.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Badan Perencanaan .Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Tingkat II Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Tingkat II Kabupaten Kotabaru, yang merupakan salah satu dari 11 

kabupaten/kotamadya di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana halnya 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia umumnya, pada dasamya awal 

pernbentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat ll Kotabaru, bertitik 

tolak pada pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah ( sekarang UU No 2:2 Tahun 1999). Di mana dalam regu1asi 

tersebut secara ekplisit terlimitasi adanya asas desentra\isasi, yang memberikan 

wewenang kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam 

ikatan Negara kesatuan Repubhk Indonesia. 

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1974 itu, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dengan 

Keputusan Presiden Repubhk Indonesia Nomor 15 Tahon 1974 yang selanjutnya 

disempumakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 27 tahunl980 tentang 

Pernbentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1 dan Badan 

Perencanaan pembangunan Daerah tingkat II seluruh Indonesia, dimana kedudukan 

Bappeda adalah merupakan Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah/wdayah_ 
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Dalam upaya tertibnya penyelenggaraan sistem dan mekanisme perencanaan 

pembangunan dan mewujudkan keinginan serta keberhasilan dalam inelaksanakan 

kordinasi dan pengendahan pembangunan antara lnstansi Vertikal dengan Dinas-dinas 

Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta Kecamatan-kecamatan dan 

Badan-badan lain di bawah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka dikeluarkanlah 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 ini dilaksanakan melalui 

Pcraturan daerah Nomor 02 tahun 1981 yang mengatur tentang susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II Kotabaru. Dan 

Pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupatj Kepala Daerah Tingkat U 

Kotabaru Nomor 106 tahun 1993 Tentang Uraian tugas Org.inisasi dan Tata Kerja 

Bappcda tingkat II Kotabaru. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2.2 tahun 1999 

Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pengganti Undang-undang Nomor 5 

tahun 1974, Eksistensi Bappeda juga diatur dalam Peraturan Pemetintah Rl Nomor 84 

Tahun :2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dan 

Pdaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Dacrah No. 02 tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kotabaru, khusus 

pada Bab fl, Pasal 4 dan 5, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan orgamsas1 

Bappeda Tingkat II Kotabaru. Hal mendasar dari implikasi regulasi penguatan 

(reinforcement) desentrahsasi Pemerintah daerah tersebut adalah. tidak adanya perubahan 

mendasar pada kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur dan tipe yang di gunakan pad.a 

Bappeda kabupaten Kotabaru. 

5.2 Kedudukan, Struktur, Tugas dan Fungsi Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

5.2.l Kedudukan Bappeda Tingkat II Kotabaru 
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Dalam kedudukannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II 

Kotabaru adalah merupakan Badan Staf yang Jangsung berada dibawah dan 

bertanggung Ja\.vab kepada Bupati Kepala daerah Tingkat 11 Kotabaru. 

5.2.2 Struktur Organisasi Bappeda Tingkat Il Kotabaru 

Secara struktural Badan ini di pirnpin oleh seorang Kepala, dan struktur 

organisasi Bappeda Tingkat II Kotabaru adalah Tipe B, dengan komposisi, yakni : 

I_ Kepala. 
2. Sekretariat. 

a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan. 
b. Urusan Keuangan. 
c. Urusan Umum. 

3. Bidang Pendataan dan Laporan. 
a. Seksi Pengumpulan Data. 
b. Seksi Analisa dan Penilaian. 
c. Seksi Pelaporan. 
d. Seksi Statistik dan Dokumentasi 

4. Bidang Ekonomi. 
a. Seksi Pertanian. 

b. Seksi Koperasi dan perdagangan. 
c . Seksi Pengembangan Dunia Usaha_ 
d. Seksi Penambangan dan Energi. 

5. Bi dang Sosial Buda ya. 
a. Seksi Pendidikan mental spiritual dan pemermtahan. 
b. Seks1 Kependudukan. 
c. Seksi Kesejahteraan Rakyat. 
d. Seksi Penerangan dan Komunikasi. 

6. Bidang Fisik dan Prasarana 
a Seksi Pertanian. 
b. Seksi Perhubungan. 
c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. 

d. Seksi SDA dan Lingkungan Hidup. 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BAPPEDA TK. II KOT ABARU 
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Gambar 2.1 . Struktur organisasi dan tata kerja Bappeda Tk. II 
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Sumber : Perda No. 02 tahun 200 I Jo. Perda No. 02 tahun J 98 l tentang Bappeda. 

5.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

Upaya Pengembangan sumber daya rnanusia di Bappeda Tingkat II Kotabaru 

dilakukan dengan memprioritaskan pada program pendidikan dan pelatihan dan didukung 

oleh upaya-upaya lain yang n:levan, seperti pembinaan kesejahteraan. 

I 
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Pendidikan dan Pe1atihan rnerupakan upaya pengembangan sumber daya paratur 

yang paling dominan dilakukan untuk rneningkatakan profesionalisme aparatur di 

Bappeda tingkat ll Kotabaru, untuk memenuh1 kebutuhan dan beban kerja yang ada di 

Organisasi Bappeda. Bappeda tingkat II kotabaru dengan di dukung oleh Pemerintah 

daerah Kabupaten Kotabaru mengupayakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat 

Bappeda terutama para perencana pembangunan daerahnya sejak tahun 1984. Upaya 

pendidikan dan pelatihan tersebut, baik yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh 

Bappeda dan Pemda sendiri maupun dalam bentuk program kerjasama. Di samping itu 

dengan mengikutsertakan perencana pembangunan daerah Bappeda pada program

program Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Bappeda Tingkat I dan institus: 

dan lembaga pendidikan lain sesuai kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan yang 111en_1adi 

kompetensi Aparatur Bappeda tersebut. antara lain : 

1. Pendidikan Format, adalah dengan mengikut sertakan para Perencana Bappeda 

Tingkat 11 Kotabaru pada pro!:,rram pendidikan sarjana di universitas regional dan 

pendidtkan pasca sarjana bidang perencanaan di 1TB dan UGM_ 

2 Pendidikan dan pelatihan penjenjangan ( karier ), ya itu : 

a. Sepada ADUM. 
b. Sepala. ADUMLA. 
c. Sepadya. SEP AMA. 
d. SPAMEN 

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bappeda Tingkat II Kotabaru, yaitu : 

a. Pendid1kan dan Pelatihan Teknis Perencanaan Berjenjang. 
{ 1) Kursus Perencanaan Dan Pengelolaan Pembangwian Daerah (KPPD) 
(2) Pelatihan Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP). 
( 3 ) Pe! atihan Perencanaan Pem bangunan Nasional ( PP PN). 

b. Pendidikan dan pelatihan teknis yang dimiliki aparatur Bappeda sesuai bidang 
tugas dan fungsi : 

( 1) Bimbingan Teknik Pelaksanaan Proyek. 
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(2) Latihan Administrasi Teknik Perencanaan. 
(3) Latihan Manajemen Proyek Daerah_ 
(4) Validasi Pengembangan Modal Usaha. 
(5) Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). 
(6) LPJ-K Bidang Latsannil 
(7) LP.f-K Bidang Substantif dan PKL Depdagri. 
( 8) Latihan Si stern lnformasi Monitoring Proyek. 
(9) Latihan Penataan Ruang Wilayah K.abupaten. 
( 10) Latihan Anahsa Program Pengembangan SOM. 
( 11) Latihan Analisa penentuan wilayah prioritas pembangunan. 
( l 2) Kurs us Te kni k Adm in istras i Perencanaan 
( 13) Latihan teknis Audit Pembukuan dan Perhitungan APBD. 
( 14) Kursus teknik Bina Marga dan pemehharaan rutin 
( 15) Latihan Statistik dan Pelaporan Pemban!,TUI1an. 
(16J Latihan Analisa Program dan pengelolaan iDT. 
(17) Latihan GIS-PDP3D 
( 18) Latihan telaah Komparasi Data Pokok Pembangunan Daerah. 
( 19) Orientasi Manaj emen Data Pembangunan Dae rah. 
(20) Kursus Adrninistrasi Ke:iangan Dana Pinjaman Luar Negeri. 
(21) Latihan Analisa Pengelolaan Crysis Centre_ 
(22 ·1 Lati han Ana I isa J ari ng Pengaman Sos ia l (JPS ) . 

5.4 Deskriftif Non Variabel Penelitian 

5.4.1 Keadaan dan .Jumlah Aparatur di Bappeda Tingkat 11 Kotabaru 

74 

Kompos1si aparatur Bappeda Tingkat H Kotabaru, kalimantan Selatan berdasarkan 

tingkat Pendidikan relatif cukup memadai, akan tetapi proporsi jenjang pendidikan non 

sarjana masth dominan, yakni 54 ~'o, sarjana muda 2,7 % dan jenjang pendidikan sarjana 

40,5 %. Komposisi tersebut adalah sebagaimana tabel 5.1 berikut: 

Tabel S.1 Komposisi Aparatur Bappeda Tingkat II Kotabaru Menurut Tingkat 
Pendidikan. 

NO. TINGKAT PENDIDlKAN Jlfl\.1LAH PROSENTASE 
. l. ::Sek"olah uasar - -
2. SLTP l 2.7% 
3. SL T A/Kejuruan 19 51.4% 
4. Akademi/D21D3 I 2.7% 
5. Strata 1 15 40.5 % 
6, Strata 2 1 2.7% 
7. Strata 3 - -

J u m l a h 37 l00% 

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda TK_ II Kotabaru Tahun 2001 
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Sedangkan komposisi pendidikan aparatur Bappeda Tingkat II Kotabaru pada unit 

kerja teknis perencanaan (Perencana Bappeda), yang terdiri dari 4 (empat) bidang tugas, 

yakni, bidang Statistik dan Pelaporan, bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan 

Bidang Fisik dan Prasarana. Komposisi jenjang pendidikan aparatur Bappeda Tingkat ll 

Kotabaru pada unit kerja utama dan strategis tersebut masih belum ideal, di mana 50 % 

Perencana Bappeda tersebut hanya berpendidikan setingkat SLTA sebagaimana tabel 5 .2 

berikul : 

Tabel S.2 Komposisi Tingkat Pendidikan Aparatur (Pejabat Eselon) Bappeda 
Tingkat ll Kotabaru Pada Unit Kerja Teknis 

NO. BlDANG TOGAS TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
SLTA S. MUDA SARJANA 

l. Statistik & Pelaporan 4 - l 5 
1 Ekonomi 2 

.., 
5 - ~ 

.... Sosial Budaya 2 3 5 .) ' -
4 Fisik & Prasarana 1 I 2 5 

JUJ\il.LAH IU l 9 .!.U 

PROSENTASE 50 '% 5 o,'o 45% 100% 

Sumber : Data Kepeg:awaian Bappeda Tingkat 11 Kotaharu Tahun 200 I 

Dari 50 % sarJana pada unit kerja teknis tersebut, berdasa.rkan komposisi bidang 

kesarjanaan, 50 ~-;, berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial terutama bidang sosial pohtik. 

Sedangkan 50 %1 lainnya be~asal dari ilmI!-ilmu fisik (Tabet 5.3). Sedangkan kompetensi 

Pendidikan Karier dan pelatihan teknis khususnya perencanaan yang di rniliki oleh 

Perencana Bappeda (unit kerja teknis) relatif baik Hal ini dapat di lihat pada tabel 5.4. 
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Tabel 5.3 Komposisi Bidang Kesarjanaan Aparatur Bappeda Tingkat 11 Kotabaru 
pada Unit Kerja Teknis. 

NU. 81DANG KESARJANAAN nJMLAH PROSENTASE 
l. APUN JW/Sospol 4 40% 
2. Ekonomi (D3) I 10% 
., 

Pertanfan 2 20% -'· 

4. Teknik 2 20% 
5. Kehutanan l 10% 
6. Hukum . -
7 Pendidikan - -

J u m I a h 10 100 ~'o 
Sumber : Data Kepegawa1an Bappeda Tk. lI Kotabaru 1999. 

Tabel 5.4 Tingkat Kuantitas Pendidikan dan pelatihan Aparatur Bap)leda 
Tingkat JI Kotabaru pada Unit Kerja Teknis. 

NO. UNIT KERJA TEKNIS P. KARfER P.TEKNfS JUMLAH 

1. Kabid Pendataan dan Pelaporan ') 6 8 
1.1. Kasi Pengumpulan Data I 2 ... 

.) 

1.2. Kasi Analisa dan Penilaian l 2 " _, 
1.3. Kasi Pdaporan 1 2 

., 
~ 

1.4. Kasi Statistik dan Dokumentasi I '} ~ 

.) 

2. Kabid Ekonomi ~ 5 7 
2.1. Kasi Pertanian I 4 5 
2.2. Kasi Industri dan Pertambangan 1 6 7 
7.., __ .;, , Kasi Perdagangan dan indus!ri ') 9 Jl 
2.4 Kasi Pengembangan Dunia Usaha l 3 4 
.., 

Kabid Sosial Budaya J ... 5 .;, _ .) 

3. 1 Kasi Pendidikan, spirituil dan Pem. I 2 .. 
.J 

3.2. Kasi Kesra .., 6 8 
.., .., 

Kasi Penerangan dan Komunikasi · I 2 
., 

j , .;). .:, 

3.4. Kasi Kependudukan l 2 
, 
.J 

4. Kabid Fisik dan Prasarana 1 2 3 
4 .1. Kasi Pengairan 2 3 5 
4.2. Kasi Perhubungan dan Paraw--isata 1 2 3 
4.3. Kasi T. Ruang dan T. G. Tanah 1 2 

.., 

.J 

4.4. Kasi Sumber Daya Alam I 2 
,, ., 

Sumber : Data kepegawaian Bappeda Tk. II Kotabaru Tahun 2001. 
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5.4.2 Evaluasi Pelaksanaan Togas dan Fungsi Aparatur Bappeda Tingkat II 

Kotabaru 

Berdasarkan Evaluasi Komisi A DPRD TK. II Kotabaru, Kal-Sel. Pada Laporan 

Kerja/Pertanggungjawaban Tahunan Bappeda tentang peJaksanaan tugas dan fungsi 

Bappeda 2 (dua) tahun terakhir, yakni~ Tahun anggaran J-998/1999 dan 1999/2000, 

masih terdapat banyak kekehruan, kelemahan, proyek salah sasaran, dan kelemahan pada 

kordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, yang terutama 

dikelola dan dikordinasi oleh Bappeda. Kondisi obyektif tersebut teridentifikasi (Tabel 

5;5 dan tabel 5.6) dari masih belum proporsionalnya realisasi proyek-proyek yang 

ditangani oleh Bappeda TK ll Kotabaru Kai-Se\. 

Tabel 5.5 .Evaluasi Realisasi Proyek di Bappeda (l 998/1999) 
lJeraJat 

Penyelesaian Proyek % Sesuai Kualifikasi 
tiH1ang tugas :">esua1 Kencana kurang,'tHlaK Rencana 

Sesuai Rencana 

1. Pendataan dan 4 ') 66.6 Menengah 
Pelaporan 

2. Ekonomi 4 J 60.0 Menengah 
3. Sosial Budaya 4 ') 66.7 Menengah 
4. Fisik dan Prasaram 6 " 66.7 Menengah _, 

Sumber: Sekretariat DPRD TK. fl Kotabaru 

Tabel 5.6 Evaluasi Realisasi Proyek di Bappeda (T.A. 1999/2000). 
Dera_1at 

Penyelesaian Proyek 1% Sesuai Kualifikasi 
t11dang tugas ~esua1 Kencana kurangit!Cia.K Rencana 

Sesuai Rencana . 
1. Pendataan dan 5 2 71.4 Menengah 

Pelaporan 
2. Ekonomi 6 .... 66.6 Menengah _, 
3. Sosial Buday a 5 3 62.5 Menengah 
4. Fisik dan Prasaram 9 4 69.2 Menengah 

Sumber : Sekretariat DPRD TK. II Kotabaru 
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Keterangan : 
Standart kualifikasi Evaluasi Pembangunan DPRD Tk. II Kotabaru: 
a. Sampai dengan 50 % = Kualifikasi Rendah 
b. 50 % ~ 75 % = Kualifikasi Menengah 
c. 75 % keatas = Kualifikasi Tinggi. 

5.5 Deskrif tif Varia bel Penelitian 

5.5.l Validitas lnstrumen penelitian 

78 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 4 (empat), validitas instrumen (alat 

ukur) adalah ukuran sejauh mana ketepatan dan kecennatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukumya ( Az,var, 1995; 55), atau sejauh mana alat ukur dapat 

rnengukur apa yang in gin di ukur ( Singarimbun, 1989: 124 ). 

Keluaran (outpul) dari hasil kesc:>.hihan butir antarn lain adalah nilai r xy, nilai r bt, 

nilai p, dan status. Nilai r xy adalah korelasi antara skor tiap butir dengan skor total 

keseluruhan butir dengan menggunakan uji korelasi product moment. Sedangkan r bt 

adalah korelasi bagian total, yai tu, yaitu korelasi r xy dikurangi dengan simpangan baku 

(standar deviasinya). Hal ini di lakukan karena skor r xy yang di dapat terlalu tinggi. P 

ad.al ah pmhahility of error atau bisa dikatakan kemungkinan kesalahan. Sedangkan status 

memuat apakah hutir yang di uji sahih atau tidak. 

Dari uji kesahihan butir ini akan diketahui berapa butir yang sahih dan berapa butir 

yang gugur, serta N yang di hitung. Hasil uji kesahihan butir (validitas) yang telah 

dilakukan pada responden pada dalam jumlah terbatas, dimana karakteristiknya tidak 

jauh berbeda dengan responden penelitian sesungguhnya. Hasil uji kesahihan butir 

(validitas) tersebut adalah sebagai berikut: (lampiran 3) 

1. Angket Pendidikan Formal 
.lurnlah N : 16 
Jumlah butir semula : 20 
Jumlah butir gugur : 1 
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Jumlah butir sahih : 19 
Range ni lai r xy berkisar antara 0. 520(butir 4) sam pai 0. 883 ( butir 1 ), range nilai r bt 
antara 0.458 (butir 4) sampai 0. 865 (butir l _), dengan p paling besar 0.036 (butir 4) 

Angket Pendidikan Karier 
Jumlah N 16 
Jumlah butir semula 20 
Jumlah butir gugur 

,.,. 
.) 

J umlah butir sahib 17 
Range nila1 r xy berkisar antara 0.485 (butir 8) sampai 0.858 (butir 17), range nilai r 
bt antara 0.427 (butir 8) sampai 0.834 (butir 17), dengan p paling besar 0.048 
(butir 8 ). 

3. Angket Pelatihan Teknis 
Jumlah N 16 
.lumlah butir semula 20 
Jumlah butir gugur 1 
.lumlah butir sahih I 9 
Range ni!ai r xy berkisar antara 0.526 (butir 6) sampai 0.865 (butirl ), range nilai r bt 
antara 0.4 74 (butir 6) sampai 0.845 (butir I), dengan p paling besar 0.030 (butfr 6). 

4. Angket Pembinaan kesejahteraan 
.lumlah N 16 
J umlah butir semula 20 
Jumlah butir gugur 2 
Jumlah butlr sah1h 18 
Range nilai r xy berkisar antara 0.505 (butir 3) sampai 0.888 (butir 1), range nilai r bt 
antara 0.461 (butir 3) sampa1 0.867(butir 1, dengan p paling besar 0.035 (butir3). 

5. Angkct Profesionalisme aparatur 
Jumlah N 16 
J umlah butir semula 30 
Jumlah butir gugur 3 
Jumlah butir sahih 27 
Range nila1 r xy berkisar antara 0.536(butir 17 dan 27) sampai 0.982 (butir 2), range 
nilai r bt antara 0.500 (butir 17 dan 27) sampai 0.980 (butir 2), dengan p paling besar 
0.023 (butir 17). 

5.5.2. Reliabilitas lnstrumen 

Reliabilitas merupakan petunjuk sejauh mana suatu alat ukur (instrumen) dapat 

dipercaya atau di andalkan. Dengan kata lain sejauh mana alat ukur tersebut dapat 

memberikan hasil yang korelatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran ulang (azwar, 
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1995 ; 6)- Sebagaimana dljelaskan dalam Bab IV, pengujian rehahilitas instrumen dapat 

dilakukan secara ekternal maupun internal atau gabungan keduanya dalarn penelitian ini 

pengujian reliabilitas instrumen dilakukan secara internal, yakni dengan internal 

consistency. Pengujian ini dilakukan cukup sekali saja, kemudian data di analisis dengan 

analisis Varians Hoyt (Anova Hoyt). Hasil analisis digunakan untuk memprediksikan 

reliabilitas instrumen. 

Uj i keanda\an butir dilakukan untuk melihat seberapa besar konsistensi jawaban 

responden ketika diberikan angket yang sarna di masa yang akan datang atau pada 

penelitian yang sebenarnya. Uji reliabilitas juga menunjukan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran dapal di percaya. 

Semakin besar nilai koefisien keandalan (ditunjukan oleh nilai rtt untuk teknik 

Hoyt), atau semakin mendekati 1 (satu), maka angket tersebut semakin bisa dipercaya 

atau diandalkan konsistensi dalam pengukurannya. Hasi} uji keandalan (rea1ibilitas) butir 

t iampiran 4 ) adalah sebagai berikut 

l. Angket pendidikan Fonnal 
rtt : 0.941 
p 
Status 

: 0.000 
: Andal 

2. Angket Pendidikan Karier 
rtt 
p 
Status 

: 0. 933 
: 0.000 
: Andal 

3. Angket Pelatihan Teknis 
rrt : 0.947 
p : 0.000 
Status : Andal 

4 . Angket Pembinaan Kesejahteraan 
rtt : 0.951 
p : 0.000 
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Status : Anda! 

5. Angket Profesionalisme Aparatur 
rtt : 0.977 
p · 0.000 

Status : And.al 

5.5.3 Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden 

Berdasarkan pada data yang d1peroleh dari hasil jawaban responden, maka 

dapatlah ditentukan nilai masing·masing variabel seperti pendidikan formal, pendidikan 

karier, pelatihan teknis dan pembinaan kese_iahteraan serta profesionalisme. Sebagai dasar 

untuk mengidentifikasi bagaimana kecendrungan dan variasi tanggapan responden 

terhadap angket yang telah di ~iukan untuk independen ( pendidikan formal. pendidibn 

karier, pelatihan teknis dan pembinaan kesejahteraan) dengan variabel independen 

( profesionahsme Perencana Bappeda ). 

5.5.3.l Oistribusi Frekuensi Variabel Pendidikao l;ormal (Xl) 

Variabel pendidikan formal sebagai variabel bebas merupakan kompetensi yang 

dimiliki aparatur dari pend1dikan formal , yang meliputi pendidikan umum maupun 

akademik. 

Dalam penehtian ini, variabel pendidikan formal ditempatkan sebagai variabel 

bebas yang di indikasikan turut mempengaruhi profesionalisme Perencana Bappeda di 

daerah penelit ian. 

Variabel bebas ini dapat diukur me)alui indikator-indikator yang eksistensinya di 

kontribusi/didukung oleh pendidikan formal, meliputi : (1) pengetahuan; merupakan 

pengetahuan ilmiah secara umum dan akademik (2) keterampilan~ merupakan 

keterampilan kerja secara umum (non spesialisasi); (3) sikap kerja, yang ditumbuhkan-
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kembangk:an dari pendidkan formalnya; dan (4) Tingkat kesesuaian (link and rnacth) 

pendidikan formal jtu sendiri dengan jabatan dan pekerjaan yang di hadapi. 

Berdasarkan formulasi skala distribusi kriteria pendapat responden, distribusi 

Jawaban responden untuk variabel pendidikan fonnal ditunjukan dalam tabel 5.7 adalah 

sebagai benkut : 

Tabel 5.i Di§tribusi Frekuensi Jawaban Respondeo Tentang Pendidikan Formal 

Interval Nilai 
1,00 < 1,75 
1, 75 < 2,50 
2,50 < 3.25 

Skor Rata-Ra1a (Mean) 
Standar Deviasi 

Kate ori Frekuensi 
Sangat Tidak Baik 0 

Kurang Baik IO 
Cukup Baik 9 

Sumber : Diolah dari data primer; lampiran 5 dan lampiran 7. 

Prosentase 
0.00 

50.00 
45.00 

2.5416 
0.3689 

Pada tabel 5.7 menunjukan bahwa secara umum atau keseluruhan dari responden, 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang dikontribus1kan oleh pendidikan 

formal relatif dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas dan fungsi perencana 

daerah. Hat ini ditunjukan dari skor rata-rata (mean) sebesar 2.54 I 6 atau keberadaannya 

pada limit kelas 2.50 < 3.25 pada kategori cukup haik dengan stand.art deviasi yang kecil 

sebesar 0.3689, \'valaupun nilai mean 2,5416 merupakan nilai rendah atau terbawah dari 

limit kelas tersebut. Kondisi demikian juga menunjukan bahwa pendidikan formal yang 

di miliki oleh para perencana Bappeda relatif cukup mendukung mereka dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah. 

Secara indiv1du dari 20 orang responden, sebanyak 10 responden atau 50 % 

memberikan jawaban yang mengindikasikan bahwa pendidikan fonnal yang dimiliki saat 

mi mampu menu~jang pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai perencana 
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pembangunan daerah. Akan tetapi selebihnya., atau 50 % memberikan tanggapan bahwa 

pendidikan fonnal yang mereka miliki belum secara maksimal dapat menunjang 

pelaksanaan fungsi dan tugas mereka 

Dari tabel 5.7 tersebut juga mengindikasikan bahwa ketika seseorang (aparatur) 

dihadapkan pada pekerjaan atau jabatan yang berkarakteristik spesifik, seperti halnya 

perencanaan pembangunan daerah, pendidikan fonnal yang lebih berorientasi pada 

kontribusi pengetahuan dan keterampilan secara umum, belum sepenuhnya rnampu 

mendukung pekerjaan mereka. Hal ini terbul...'1i berdasarkan basil penelitian ini, tugas dan 

fungsi strategis dari perencanaan pembangunan daerah, misalnya; penelitian dan 

pendataan, pembuatan Pola dasar pembangunan (poldas), Repelita-da dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRWJ serta analisa dan evaluasi perencanaan pernbangunan daerah 

yang seharusnya riilaksanakan sendiri oleh para perencana Bappeda, temyata diserahkan 

kepada konsultan dan para peneliti dari 1embaga-lembaga akademik terdekat. 

Dengan demikian sangatlah diperlukan pendidikan-pendidikan dan pelatihan

pelatihan yang secara spl!'sifik mendukung fungs1 dan tugas perencanaan pembangunan 

daerah, serta sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi Bappeda. 

5.S.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan Karier (X2) 

Variabel Pendidikan karier sebagai ,,ariabel bebas adalah pendidikan yang 

dilaksanakan sebagai prasyarat formal peraturan kepegawaian maupun persyaratan. 

kompetensi dan kepemimpinan aparatur/pegawai sesuai dengan jenjang/eselon. 

Variabel pendidikan karier yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di ukur 

melalui indikator-indikator yang secara teoritis merupakan tujuan yang ingin di capai 

pada setiap pendidikan karier, yakni ; ( 1) leadership skill, (2) conceptual skill , (3) human 
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relations skill (4) tingkat kesiapan mental kerja dan (5) tingkat kesesuaian kompetensi 

yang diperoleh dengan jabatan dan pekerjaan. 

Berdasarkan formulasi skala distribusi kriteria pendapat responden, distribusi 

jawaban responden untuk variabel pendidikan formal ditunjukan dalam tabel 5.8 adalah 

sebaga1 berikut : 

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhada11 Kootribusi 
Pendidikan Karier 

Interval Nilai 

1,75 < 2,50 
2,50 < 3.25 
... , -., _:, 

Total 
< 4.00 

Kategori Frekucnsi 

5 
14 

I 
20 

Sumber : Diolah dari data primer; lampiran 5 <lan lampiran 7. 

Prosentase 

25.00 
60.00 

5.00 
100.00 

0.3400 

Secara umum atau rata-rata responden dengan mendasarkan pada pada nilai skor 

rata-rata (mean) sebesar 2,7733 di mana keberadaannya pada limit kdas 2,50 < 3,25 pada 

kategori cukup baik dengan standar deviasi yang kecil sebesar 0.3400, menunjukan 

bahwa secara keselumhan pendidikan karier mampu meningkatkan kompetensi 

kepemimpinan dan administrasi pendukungnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran 

dari s:;,,lah satu faktor pengembangan sumber daya aparatur yang di\aksanakan oleh 

pemerintah ini relatif cukup mencapai target. 

Secara individual dari 20 responden dalam penelitian ini, sebanyak 14 responden 

(60 ~-ii) menyatakan bahwa pendidikan karier mampu memberikan kompetensi yang 

mereka perlukan untuk pekerjaan dan karier dan bahkan terdapat responden (5 %) 
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memberikan jawaban pada kategori tertinggi atau sangat baik. Akan tetapi 25 % dari 

responden berpendapat bahwa pendidikan karier belum secara maksimal dapat 

menunJang pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai perencana pembangunan 

daerah, rnaupun perkembangan karier mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, distorsi pencapaian hasil 

yang maksimal dari pendidik.an karier yang selama ini di ikuti oleh perencana Bappeda, 

t.erutarna dikarenakan motivasi untuk mengikuti pendidik.an karier lebih menonjolkan 

pencapaian persyaratan kepangkatan dan jabatan. Di samping itu fal1or pelaksananya 

pendidikan karier itu sendiri yang baik dari s1si kualitas maupun orientasi rie1 dalarn 

kegiatan yang lebih menonjolkan forrnalitas kegiatan dan orientasi keproyekannya. 

5.S.3.3 Distribusi Frekuensi \'ariabel Pelatihan Teknis (X3) 

Pelatihan teknis yang digunakan sebagai salah satu variabel bebas dalam 

penelitian ini , merupakan aktiviras belajar yang bertujuan memberikan kemampuan 

teh:nis dalam pelaksanaan fungsi dan tugas seorang aparatur. Variabel-variabel ini di ukur 

me I al u i i ndt kator-i nd i kator yang secara teoriti s merupakan tuj uan da ri pel a ti han-pe ! a ti han 

teknis, terutama yang berhubungan dengan pelatihan teknis untuk aparatur Bad.an 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda}. lndikator-indikator tersebut adalah : ( I \ 

Admmistratif skill, (2) Planning Skill, {3) Sikap mental dan ( 4) tingkat kesesuaian antara 

kompetensi yang diperoleh dengan pekerjaan dan jabatan. 

Berdasarkan forrnulasi ska1a distribusi kriteria pendapat responden, distribusi 

jawaban responden untuk variabel pendidikan formal ditunjukan dalam tabel 5.9 : 
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Tabel 5.9 Distribusi .Frekuensi Jawaban Responden terhadap Kontribusi Pelatihan 
Teknis 

lnterva N1 a, Kategon Fre ·uens1 Prosentase 
1,00 < 1,75 Sangat Tidak Baik 0 0.00 
1,75 < 2,50 Kurang Baik 7 35.00 
2,50 < 3.25 Cukup Baik 10 50.00 
-, ? .., 

Total 20 100.00 
ean 

0.4482 
ata pnmer; amp1ran n am))lran 

menunjukan bah\\'a secara umum atau rata-rata responden, 

pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap mental yang dikontribusikan oleh pelatihan 

teknis relatif dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas dan fungsi perencana 

daerah Hal ini ditunjukan dari skor rata-rata (mean) sebesar 2.6974 atau keberadaannya 

pada limit kelas 2.50 < 3.25 pada kategori cukup baik dengan standart deviasi sebesar 

0.4482 . Kondisi demikian juga menunjukan bahwa pelatihan teknis yang di mihki oleh 

para perencana Bappeda re\ati f cukup mendukung rnereka dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebaga1 perencana pembangunan daerah. 

Secara individu dari 20 orang responden, sebanyak 10 responden atau 50 % 

memberikan jawaban yang mengindikasikan balm-'3. pendidikan fonnal yang dimiliki saat 

ini mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai perencana 

pem bangunan daerah. Dan bahkari 15 % responden memberikan jawaban pada kategori 

tertinggi at~u kategori sangat baik. Akan tetapi selebihnya, atau 35 % responden 

memberikan tanggapan bahwa pend1dikan fonnal yang mereka miliki belum secara 

maksimal dapat menunjang pelaksanaan fungsi clan tugas mereka sebagai perencana 

pembangunan daerah. 
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Seperti halnya pendidikan karier, berdasarkan basil penelitian yang telah 

dilaksanakan, distorsi pencapaian basil yang maksimal dari pelatihan teknis yang selama 

ini di ikuti oleh perencana Bappeda, terutama dikarenakan motivasi untuk mengikuti 

pelatihan teknis lebih menonjolkan karena persyaratan pekerjaan dan bahkan karena 

perintah atasan . Di samping itu faktor pelaksananya pendidikan karier itu sendiri yang 

baik dari sisi kualitas maupun orientasi riel dalam kegiatan yang lebih menonjolkan 

fonnalitas kegiatan dan oriemasi keproyekannya. 

5,5.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Pembinaan Kesejahteraan (X4) 

Variabel pembinaan kesejahteraan adalah manifestasi dari renumerasi total, 

merupakan upaya pembinaan dan peningk:atan kesejahteraan bagi pegawai dengan 

memberikan reward, baik berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan maupun fasilitas 

lainnya. 

lndikator-indikator variabel yang digunakan dalam penehtian ini, mehputi; (I) 

tingkat kebutuhan, merupakan kesesuaian renumerasi total yang diterima dengan tingkat 

kebutuhan riel aparatur, (2) motivasi kerja, merupakan tingkat keinginan untuk 

berprestasi yang di dorong oleh renumerasi total yang diterirna, (3) sikap mental, 

merupakan kondisi kesiapan mental yang di dorong oleh renumerasi total yang diterima. 

Berdasarkan forrnulasi skala distribusi kriteria pendapat responden, distribusi 

jawaban responden untuk variabel pendidikan formal ditunjukan dalam tabel 5.10 adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terbadap Kontribusi 
Pembinaan Kesejahteraan 

1,00 < l,75 
l,75 < 2,50 
2,50 < 3.25 
3 25 < 4.00 

Total 
Skor Rata-Rata (mean) 
Standar Deviasi 

Sangat Tidak Baik 0 
KurangBaik 10 
Cukup Baik 10 
San at Baik 3 

20 

Sumber: Diolah dari data pnmer; lampiran 5 dan lampiran 7_ 

0.00 
50.00 
50.00 
15.00 

100.00 
2.5833 
0.3527 

Skar rata-rata (mean) sebesar 2.5833 dengan keberadaannya pada limit kelas 2,50 

< 3,25 pada kategori cukup baik dengan standar deviasi yang kecil 0.3527. Angka-angka 

ini rnenunjukan bahwa secara umum atau rata-rata responden berpendapat bahwa 

renurnerasi total yang rnereka terima saat ini relattf masih mampu memenuhi tingkat 

kebutuhan mereka. 

Secara individu dari 20 responden sebanyak 10 responden (50 %) menyatakan 

bahwa renumerasi total yang mereka terima saat ini re1atif cukup mampu mernenuhi 

tingkat kebutuhan mereka dan dapat mendorong motivasi berprestasi dar. ,;ilcap kerja. 

Akan tetapi selebihnya atau 50 % memberikan jawaban bahwa renumerasi total saat ini 

belum secara maksimal menunjang tingkat kebutuhan mereka serta mendorong motivasi 

berprestasi dan sikap mental dalam melaksanakan fungsi dan tugas perencanaan 

pembangunan daerah . 

5.5.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Profesionalisme Perencana Bappeda (Y) 

Variabel profesionalisme aparatur perencana pembangunan daerah (Bappeda) 

dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel terikat. Profesionalisme perencana 

Bappeda adalah total nilai profesionalisme aparatur Bappeda pada unit kerja teknis. 
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Mendasarkan pada konsep-konsep teoritis, tingkat profesionalisme aparatur 

dimanifestasikan clan diukur dengan indikator-indikator, antara lain ~ ( 1) Task 

requirement, (2) akuntabilitas publik, (3) enterprenurial profesionahsm, ( 4) mission 

driven profesionalism, (5) enviromental scanning, (6) empowering profesionalism. 

Berdasarkan formulasi skala distribusi kriteria pendapat responden, distribusi 

jawaban responden untuk variabel profesionalisme Aparatur ditunjukan dalam tabel 5.11 

sebagai berikut: 

Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Profesionalisme 

lnterval Nilai 
1, 0 < 1,75 
1,75 < 2,50 
2,50 < 3.25 

Skor rata-rata (Mean) 
Standart Deviasi 

Frekuensi 

12 
8 

,, 

Swnber: Diolah dari data primer; lampiran 5 dan lampiran 7. 

Prosentase 

60.00 
40.00 

2.6592 
0.4274 

Secara umum atau rata-rata responden dengan mendasarkan pada pada nilai 

skor rata-rata (mean) sebesar 2,6592 di mana keberadaannya pada limit ke\as 2,50 < 

3,25 pada kategori cukup baik dengan standar deviasi sebesar 0.4274, menunjukan 

bahwa secara keseluruhan atau rata-rata tingkat profesionalisme perencana Bappeda 

relatif cukup baik. 

Akan tetapi secara individual dari 20 responden dalam penelitian ini sebanyak 12 

responden (60 %) dari responden masih menunjukan bahwa profesionalisme mereka 

belum pada kondisi ideal. Perencana Bappeda belum secara maksimal dapat menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai perencana pembangunan daerah. 
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Dengan demikian dapatlah diambil kesimpu1an bahwa profesionalisme Perencana 

Bappeda dengan di dukung oleh pendidikan formal, pendidikan karier. pelatihan teknis 

dan renumerasi total yang ada saat ini, belum menunjukan kondisi sebagaimana yang 

diharapkan. 

5.5.4 Uji Prasyarat 

5.5.4.1 Analisis Uji Normalitas Sebaran 

Model regresi tinier klasik mengasumsikan eksistensi sebaran data niiai 

responden. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada model uji statistik yang 

digunakan. Jika sebaran datanya tidak nonnal, maka teknik statistik yang digunakan 

ada1ah statistik non parametrik. 

Pada uji nonnalitas sebaran, yang diperbandingkan adalah sebaran data respomlen 

(fo/frekuensi obsen1asi) dengan sebaran nonna1 teoritik (fh/frekuensi harapan). Yang 

diharapkan adalah tidak adanya perbedaan antara sebaran data respond.en dengan sebaran 

J1u1111c1i tc:v1.itii.... D1;u~i:i.11 i1ui1k aJauyii pc1hc:uaau, berarti sebaran data responden sama 

Jt;ngan S(:ban:tn normal teoritik. 

Uji statistik yang digunakan untuk perbandingan sebaran sebaran <kl.ta responden 

adalah Chi Kuadrat. Uji ini akan melihat ada tidaknya perbedaan sebaran data responden 

dengan sebaran data teoritik. Syarat suatu sebaran dapat dik.ai.aka1i 1101111c11 iitJiWil" . 

c. Nilai Chi kuadrat (hitung) yang diperoleh lebih kecil daripada nilai Chi kuadral label. 

Untuk rnembandingkan dengan tabel, diperlukan db. 

d. Dapat pula dengan melihat nilw p (probability of error). Jika p > a 0_05 (taraf 

signifikansi 5 %), maka berarti tidak: ada perbedaan antara sebaran data responden 

dengan sebaran normal teoritik. 
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Hasjl pcngujian statistik yang tclah dilakukan sebagaimana larnpiran 8, adalah : 

i. pada variabd Pendidikan fonnal (X 1 ), nilai chi kuadrat hi tung yang dipernleh a<lalah 

10.934 lcbih kecil dari pada chi kuadrat tabel p;ida taraf signifikan 5 ~·() a<laiah 16.919 

dcngan dcrajat bcbas 9 ( lO kategori - l) dan p sebesar 0.280. karena chi kuadrat 

hiii.rng kbih keci) dan pada chi kuadrat tahel dan p lebih besar dari 0 .05 maka 

scbarannya normal. 

2. Pa<la variabel pendidikan karier (X2), nilai chi kuadrat hitung yang diperokh adalah 

4 .900 u.:tn ieui]i ke1.:ii Jaii 11ih1i du kuadrat tabel pada a 0.05 dan db 9 yakni 16.9\9 

da11 p sebt~ar 0 .835.karena ni!ai chi kuadrat hitung lehih kecil dari chi kuadrat tabel 

dan p leb1h besar dan 0 .05 rnaka sebarannya normal. 

3 Pada variabel Pdatihan leknis (X3), nilai chi kuadrat hitung yang dipcroleh adalah 

! 3.323 lc:bih kecil dari pada chi kuadrat tabel pada taraf s1gni fikan 5 <% adalah 16.9 19 

dcngan dcrajat bcbas 9 dan p scbesar 0.142. karcna chi kuadral. hitung lebih kccil dari 

pada chi kuadral label dan p !ebih besar dari 0.05 maka sebarannya normal. 

4. Variabd pendidikan karie r (X4 L nilai chi kuadrat hitung yang diperoleh aJalah 5.60.:2 

<lan kbih kt:(;il <lari ndai du kuadrat tabel pa<la u. 0.05 Jan J b 9 yakni i6.919 t.ian p 

::,cbesai- 0.779 kartna nih1i chi kuadrat hitung lebih keci1 dan chi kuadrat tabcl Jan p 

lebih btsar dari 0.05 maka ::;t:'.barannya nunnal. 

5 . Variabel Pembinaan kese_iahteraan (Y), nilai chi kuadrat hilung yang dipcrokh adabh 

2.427 dan kbih ke<.:ii dari nilai chi kuadrat tabei pada u 0 .05 <lan db 5 (6 Kategon -1) 

yaiu1i i 1.070 ua11 p ~d.,c:::-a1 0 .788 .karena nilai chi kuadra1 hilung lebih kecil dari chi 

kuadrat tabel dan p lebih besar dari 0_05 maka sebarannya normal . 
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Berdasarkan hasll pengujian statistik nonnalitas sebaran dengan menggunakan 

metode Ch, kuadrat (lampiran 6), berdasarkan semua variabel yang digunakan dalam 

pene]itian ini, baik variabel bebas (Xi) maupun variabel terikat (Y) menunjukan sebaran 

yang normal. Dimana nilai chi kuadrat semua variabel (X dan Y) lebih kecil dari chi 

kuadrat tabel dan p (probability of error) semua variabel lebih besar dari 0.05 . 

5.S.4.2 Anafo,is Uji Linieritas Hubungan 

Uji hnieritas dilakukan untuk mdihat. apakah hubungan antar variabd-variabel 

bebas (X) bersifat linier dengan variabel terikatnya (Y). Kalau hubungannya tinier maka 

ketika di uji statist-ik akan te1jadi pengaruh yang kuat. Jika ternyata hubungannya tidak 

linier, maka pengaruh atau hubungannya lemah atau kecil. 

Bt:1<lasarkan basil pengujian linieritas hubungan dengan menggunakan program 

SPS 2000. Linieritas hubungan antara semua variabel bebas (Xi) dengan variabel terikat 

(Y) menunjukan hubungan yang linier. Hasil pengujian hnientas hubw1gan antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat sebagaimaha pada twnpiran 9, 

adalah sebagai beril.ut . 

a. Variate\ pendidikan formal (X1) dengan variabel profesionalisme (Y) dengan nilai 
beda regresi 2 dan regresi 1 : 
R2 : 0_026 
db : 1 
F ~ 0.869 
p : 0.633 
Karena p > 0 .05, maka hubungannya hnier. 

t. Variabd pendid1kan kaiier (X2) dengan variabe1 profesionahsme (Y) dengan nilai 
bcda regresi 2 dan regresi 1 : 
R1 . 0026 
db : l 
F : 0.652 
p : 0.562 
Karena p > 0.05, maka hubungannya linier 

c. Variabd pdatihan teknis (X3) dengan variabel profosionalisme.: (Y) dengan nila.i beda 
regresi 2 dan regresi 1 : 
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R2 : 0.026 
db : J 
F : L277 
p : 0.274 
Karena p > 0.05, maka hubungannya linier. 

d. Variabel pembinaan kesejahteraan (X4) dengan variabe1 profesionalisme (Y) dengan 
nilai beda regresi 2 dan regresi 1 : 
R2 : 0.003 
db : l 
F : 0.076 
p : 0 .783 
Karena p > 0 05, maka hubungannya linier. 

5.5.4.3 Analisis Uji Multikulinieritas 

Model regresi linier klasik yang mengasumsikan tidak adanya multikulinier 

diantara variabel-variabel bebas yang ada dalam model atau tidak terjadi korelasi 

Sumod1nir1grat ( 1994 ~ 282) menyatakan bahwa masalah muitikulinieritas bisa timbul 

karena besaran-besaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sarna, sehingga sekali faktor

faktor yang mempengaruhi menjadi operatif, maka selUfUI'J. variabel cenderung berubah 

dengan ara11 yang sama karena ha1 tersebut menyangkut sifat yang mendasar dari data. 

Emory ( 1980 ;448) menyatakan bila koefisien korelasi diantara variabel bebas 0.800 atau 

lebih tinggi maka perlu ditambah dengan variabel lain atau salah satu dari variabel yang 

saling berkorelasj dihilangkan. 

Pada dasarnya uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat 

tinggi antara sesama variabe1 X. Kriteria sangat tinggi tersebut dibatasi angka toleransi 

korelasi sebesar 0 .800 Terdapat 3 (tiga) altematif kaidah terdapatnya 

multikuJinieritas, yaitu : 

e. Korelasi antar X ~ 0. 800 
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f. Korelasi berganda ( R) sangat signifikan, dengan tidak ada korelasi parsial (r2) yang 

signifikan. 

g_ Nilai t hitung < t kritik pada u 0.05 baik satu sisi maupun dua sisi. 

Mendasarkan pada ketiga kaidab tersebut, angka basil penghitungan statistik 

menunjukan : (lampiran 11) 

a. Korelasi antar variabel bebas (X) menunjukan angka terendah sebesar 0 .077 pada 

korelasi X2 dengan X4. Sedangkan angka tertinggi 0_596 pada korelasi Xl. Dengan 

demikian tidak ad.a korelasi antar variabe1 bebas yang lebih besar atau sama dengan 

0.800. 

b. Angka korelasi berganda ( R) sebesar 0.915 dan koefisien korelasi parsial juga 

mempunyai pengaruh bermakna, yakni Xl sebesar 0.483, X2 sebesar 0.531, X3 

sebesar 0.600, dan X4 sebesar 0_563. 

c. Nilai t hitung adalah; Xl sebesar 2. 138, X2 sebesar 2.424, X3 sebesar 2.901 dan X4 

adalah sebesar 2.637. Sedangkan t kritik pada uji satu sisi pad.a a 0.05 adalah sebesar 

L 734 dan pada uji dua sisi a. 0.05 adalah sebesar 2.101. Angka-angka tersebut 

menunjuk.an bahwa tidak ada nilai t hitung dari masing-masing variabel bebas (X) 

yang leb1h kecil dari t kritik, baik pada uji satu sisi maupun dua sisi pada a 0.05. 

Dengan mendasarkan pada ketiga alternatif kaidah tentang multikulinieritas 

tersebut Hasil penghitW1gan $tatistik menunjukan bahwa keempat variabe1 bebas (X) 

mempunyai status tidak kolinier. 

S.5.4.4 Analisis Uji Heterosedastisitas 

Menurut Rietvi led dan Las mono (l 99 3; 51 ), heteroskedastis bahwa variasi 

residual tidak sama untuk semua pengamatan, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui 
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apakah terjadi peny1mpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu 

observasi ke observasi lain. Cara yang dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastis 

adalah dengan menggunakan uji Speannan. Hasil yang diharapkan adalah hasil 

penghitungan yang menujukan tidak adanya perbedaan antara varian satu dengan varian 

lainnya pada pengamatan yang berbeda. Standar dalam pengujian ini adalah dengan 

mendasarkan pada probability of error (p) dari masing- masing variabel bebas 

(X l ,X2,X3,X4 ). Dimana apabila p :; 0.050 maka telah terjadi heterosedastis dan 

sebaliknya, apabila p ~ 0.050 maka tidak terjadi heterosedastis, atau tidak terjadi 

penyimpoangan model atau dalam kondisi homosedastis sehingga analisis dapat 

dilaksanakan. 

Hasil pengujian dengan menggunakan uji homosedastisitas rho spearman 

(1ampiran 12) menunjukan nil ai probability of error (p) pada variabel-variabel bebas lebih 

besar dari angka kritis 0 .050, dimana Xl sebesar 0 .149, X2 sebesar 0.084, X3 sebesar 

0.594 dan X4 sebesar 0.865. Angka-angka tersebut denganjelas menunjukan bah\va tidak 

terjadi heterosedastis oleh karenanya analisis regresi dapat dilakukan. 

5.5.5 Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Variabel Pengembangan SDl\1 berbasis 

regulasi kepegawaian terhadap Profesionalisme Pereneana Bappeda. 

Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel-variabel Pengembangan sumber daya manusia berbasis regulasi formal , yaitu, 

Pendidikan Fonnal, Pendidikan karier, Pelatihan Teknis dan Pembinaan Kesejahteraan 

terhadap profesionalisme Perencana Happed.a ( bagian unit kerja teknis). 

Alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersarna 

terhadap variabel terikat, dilakukan analisa kuantitatif, dengan menggunakan rnetode 

re!,1Tes1 tinier berganda, yaitu uji F yang didukung dengan evaluasi multikulinietas dan 
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heteroskedastisitas. Untuk melihat variabel bebas secara parsial serta yang mempunya:i 

pengaruh paling besar terhadap variabel terikat,dapat dilakukan dengan uji t. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh Pengembangan SDM berbasis regulasi formal, 

yakni pendidikan fonnal, pendidikan karier, pelatihan teknis, clan pembinaan 

kesejahteraan terhadap profesionalisme perencana Bappeda Tingkat lI Kotabaru. Maka 

dari data pimer yang diperoleh dari tanggapan masing-masing responden (self 

assessment), dianahsis baik secara serentak maupun secara parsial. 

5.S.5.1 Uji secara bersama-sama (uji F) 

Anahsis faktor secara. serentak dimaksudkan untuk rnengetahui clan menjelaskan 

kebennaknaan seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel teri.kat dengan 

menggunakan porgram SPS 2000 sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti dalam 

tabel dibawah inL 

Tabel ~.'12 Hasil Analisis Regresi Faktor Yang mempengaruhi Profesiooalisme 
Perencana Bap1Jeda. 

Variabel Koefisien T hitung Probabilitas r 2 Parsia 
Reuresi 

XI 0,46829 2,1 38 0,047 0,483 
X'.! 0,54921 2,424 0,027 0,531 
X3 0,45653 2,901 0,011 0,600 
X4 0,54901 2,637 0,018 0,563 

R :squerec = u. 7 

Mutiple R ( R) = 0.915 
Constant = -25.1714 lO 

Sumber : diolah dari data primer pada lampiran IO. 

Tabel 5.12 menunjukan estimasi fungsi regresi yaitu: 

t tabel Sumbangan 
a= 0.05 Efektif (SE) 
2,101 19,519 
2,101 14,822 
2,101 32,870 
2,10) 16,454 
F Ratio = 19,lU~ 
F Tabet = 3,080 
Probabilitas = 0,00000 

Y = -25,172410 + 0,46829 Xl-.- 0.54921 X2 + 0,45653 X3 + 0, 54901 X4 

Nilai tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel bebas (X l ,X2.)D<X4) mempunyai 

pengaruh secara positif terhadap variabel terikat (Y), dan semua variabel bebas (Xi) 
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tersebut bisa dipakai menjadi gans persamaan regres1. Artinya, perubahan 

profesionalisme perencana Bappeda Tingkat ll Kotabaru dipengaruhi secara sea.rah oleh 

perubahan simultan d.ari ; pendidikan formal (Xl), Pendidikan karier (X2J, pelatihan 

teknis (X3), Pembinaan Kesejahteraan (X4 ). Koefisien Rebrtesi berganda ( R) sebesar 

0, 915 atau 91, 5 % men unj ukan bah wa terdapat hubungan yang sangat erat antara vari abe I 

bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berganda 

(R2) sebesar 0,8367 menJelaskan bahwa se\uruh variabel bebas {X1,X2,X3,X4) secara 

bersarna-sama mampu menyumbangkan pengaruh yang bennakna terhad.ap variabel 

terikat sebesar 83,67 %. Atau dengan mendasarkan pada tabel rangkuman anareg- model 

penuh (lampiran 8) dapat terlihat pengaruh seluruh X terhadap Y, yaitu dari nilai F {F 

ratio) sebesar 19.208 dan probabilitas 0,00000. Karena nilai P ::;; 0,05, maka berarti ke 

empat X tersebut berpengaruh terhadap Y. Nilai R2 x 100 % menunjukan swnbangan 

relatif semua X terhadap Y. Terlihat pada tabel sumbangan semua X terhadap Y sebesar 

0, 837 x 100 %. Sedangkan sisanya sebesar 0,163 atau 16.3 % dipengaruhi oleh variabel 

lain yang ti.dak disertakan dalam analisis stat1stik model regresi tinier berganda. 

Rating bobot swnbangan efektif (SE) masing-mas ing variabel be bas ( X1) terhadap 

variabel terikat (Y) adalah : (l) Pelatihan teknis (X3) 32.870 %.(2) Pendidikan fom1a\ 

(Xl) 19.519 %. (3) Pembinaan Kesejahteraan (X4) 16.454 %, dan (4) Pendidikan karier 

(X2) 14.822 ~-o. 

Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu melihat pengaruh Variabel bebas 

(Xi) secara bersam a-sama terhadap variabel teri kat ( Y) dapat dilakukan den gan me 1i hat 

koefisien detenninasi dari dari hasil perhitungan nilai F hitung. 
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Dan label 5 12 dapat d(tclaskan bahwa mla1 F bi tung scbcsar 19,208 \ehih besar 

dari F tabel 3,080 dengan tingkat probabihtas sebcsar 0.00000. Jik.a dilihat dari koefisien 

determinasi (R2 l, maka dapat dikataka11 bahwa \.ariabel bcbas yang terdtri dari X l 

(pendidikan formal). X.2 (pendtdikan karia), X3 (pelatihan tcknis}, dan X4 (pt:mbinaan 

kcsejahtcraanl, sccarn bcrsama-sama rncmpunyai pengaruh yang cukup besar, mi d1tanda1 

0 8}7 atau 83,7 <J.·o sumbangan variabel behas terhadap variahel terikat. Sedangk.an nilai F 

hllung llJ,2U8 > dari F tabel 3Jl8 deng:an angka probabilitas menunjuk.an O 000000 \ebih 

kecil dari <J. 0,05 . 

Dcngan dcmikian h1potesi s pertama telah terbukt1. Artinya bahwa unsur-unsur 

Pengcinbangan SDM berbasis regulasi formal sebagaimana yang telah discbutkan diatas 

rn~rnpunyai pengaruh yang berrnakna terhadap pcmngkatan profes1onali srnc pcrcncana 

Bappeda Ti ngkar l I Kotabaru 

5.:=i.S.2 Lji Secarn Parsial ( Lji t) 

Analisis tl'.rhadap u_i1 parsial ini d!lakukan untuk mengetahu1 apakah masmg

mas ing varwbc\ bebas sccar::1 terpisah, Scpi:ni pend1d1kan formal i,X l ). pen<l1uikan karier 

(X.2 ). pdat1 han tc:kms {X, ), dan pemhrnaan kesejahteraan (X4 l, mempunyai pengaruh 

bcrmakna a tau tidak tcrhadap Profosional isn,e t Y ·1 Pi::rencana I3app'Cda l'mgkat lJ 

Koraharu. 

Uji mi dipergunakan untuk membuk.hkan kcbenaran hipotcsts kcdua yang 

rni::nunjukan bairn-a variabcl p_;lat1han t~knis (X3 J adalab Caktor do1rnnan yang: 

mempengaruh1 kemampuan profosional ( protcsional i srne) pcrencana Bappeda_ 

Pada tabcl 5. 12 dapat dtketahm ke empat variabel bebas tersebut diatas 

(XL X2,X3.X4 l tcrnyata rnempunyai t hnung > t tabel . berarti vanahel-n.'.nabcl tcrscbut 
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pada taraf sib>nifik.ansi 5 % mempunyai pengaruh positif terhadap profesionalisme 

perencana Bappeda (Y). Jelas dilihat dari besamya t hitung dari masing-masing variabel, 

maka variabel pelatihan teknis (X3) memiliki t hitung yang paling tinggi = 2.901 dan 

secara parsial mempunyai angka r 2 parsial paling besar, yaitu = 0,600, yang berarti 

secara parsial (sendiri) mampu memberikan kontribusi pengaruh secara bennakna 

terhadap profesionalisme sebesar 60,0 %, sedangkan probabilitas adalah 0,000000 pada < 

a 0,05. Dengan dernikian dari ke 4 (empat) variabel bebas yang dipergunakan dalam 

model, maka pel atihan tekni s (X l) mem punyai pengaruh paling besar terhadap 

profesionalisme (Y). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

pelatihan teknis mempunyai pengaruh paling dominan terhadap profesionalisme 

perencana Bappeda diterima. Sehubungan hal tersebut diatas, maka dilakukan pengujian 

secara parsial terhadap variabel tidak bebas sebagai berikut. 

(1). Pengaruh variabel Pendidikan Formal (Xl) terhadap Profesionalisme 

Perencana Bap11eda (Y) 

Pada tabel 5.12 diketahui bahwa k.odisien regresi variabel pendidikan fonnal (Xl) 

sebesar 0,46829 bertanda positif Ini berarti hubungan pendidikan formal (X 1) dengan 

profesionalisme terjadi searah. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan 

profesionalisme Perencana Bappeda , maka tersebut di akibatkan oleh memngkatnya 

tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh perencana Bappeda. 

Kontribusi pengaruh pendidikan formal (Xl) terhadap profesionalisme perencana 

Bappeda (Y) tersebut ditunjukan dalam nilai r2 (r2 parsial) sebesar 0,483, artinya bahwa 

pendid1kan formal memberikan kontribusi pengaruh secara bermakna terhadap 

profesionalisme perencana Bappeda sebesar 48,3 % .. 
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Berdasarkan nilai t hitung untuk variabel pendidikan formal sebesar 2,138 lebih 

besar dari niJai t tabel sebesar 2,101 dengan probabilitas 0,00000 lebih kecil dari a. 0,05 

menunjukan bahwa variabel pendidikan formal mempunyai pengaruh bermakna terhadap 

profesiona1isme Perencana Bappeda di daerah penelitian 

(2). Pengaruh variabel Pendidikan Karier (X2) Terhadap Profesionalisme 

Perencana Ba1Jpeda 

Dari tabel 5.12 diketahui bahv,ra koefisien regresi variabel pendidik.an karier 

sebesar 0.54921 bertanda positif. lni berarti hubungan antara profesionalisme Perencana 

Bappeda dengan pendid.ikan karier (X2) adalah searah. 

Kontribusi pengaruh variabel pendidikan karier (X2) terhadap profesionalisme 

Perencana Bappeda (Y) tergambar dari niiai r2 (r2 parsia)) sebesar 0,53 l. lni berarti 

kontribusi pengaruh variabel pendidikan karier terhadap profesionahsme Perencana 

Bappeda di daerah penelitian sebesar 53, I %. 

N ilai t hi tung sebesar 2 .4 24 lebi h besar dari t ta.be I 2, lO 1 dengan probabi litas 

0.027 menunjukan bahwa variabel pendidikan karier mempunyai pengaruh bem1akna 

terhadap profesionalisme Perencana Bappeda. 

(3). Pengaruh variabel Pelatihan teknis (XJ) Terhadap Profesionalisme Perencana 

Bappeda 

Pada tabel 5.12 diketahui bahwa koefisien regresi dari pelati.han teknis (X3) adalah 

sebesar 0.456538 benanda positif. Aninya, hubungan antara profesionalisme Perencana 

Bappeda di daerah penelitian dengan pe)atihan teknis adalah searah. 

Kontribusi pengaruh variabel pendidikan karier (X3) terhadap tingkat 

profesionalisme Perencana Bappeda (Y) tergambar dari nilai r2 parsi.al sebesar 0.600. Ini 
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