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ABSTRAKSI 


Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pennasalahan apakah ada 
pengaruh antara obyektifitas pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) dan sistem pengembangan karier terhadap kinerja pegawai di Dinas Bina 
Marga dan Utilitas Kota Surabaya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena 
yang menunjukkan rendahnya tingkat kinerja pegawai di dinas tersebut, hal ini 
dapat dilihat melalui banyaknya komplainikeluhan yang disampaikan warga kota 
ke dinas tersebut terkait dengan perihal jalan yang rusak, disamping itu rendahnya 
kinerja pegawai juga ditunjukkan melalui banyaknya proyek yang masih belum 
terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu perlu dilakukan upaya pembinaan 
terhadap pegawai secara terus-menerus secara jelas dan terarah, dan salah satunya 
adalah melalui pengembangan karier pegawai, namun selama ini peningkatan 
karier pegawai banyak yang tidak sesuai dengan prestasi. Hal yang sama juga 
terjadi pada pengisian DP3, dimana pengisian DP3 seringkali tidak obyektif 
Maka dengan adanya fenomena diatas akan dilihat seberapa besar pengaruh 
obyektifitas DP3 dan sistem pengembangan karier terhadap kinerja pegawai. 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanasi dimana penelitian ini akan 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
penelitian survai dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alai pengumpulan data yang pokok. Lokasi penelitian ini adalah 
Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya dengan pemilihan sampel secara 
Stratified Random Sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada strata, 
dimana dalam penelitian ini pengambilan sampel didasarkan pada tingkat 
pendidikan responden. 

Selanjutnya teknik analisa data yang digunakan untuk menguji hubungan 
antara kedua variabel bebas (obyektifitas pengisian DP3 dan sistem 
pengembangan karier) terhadap kinerja pegawai adalah teknik analisa regresi 
ganda dan korelasi parsial. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan 
kedua uji statistik yang telah disebutkan sebelumnya, dimana dalam 
perhitungannya dibantu dengan program SPSS (Statistical Product and service 
Sol/ution) versi 11.5. 

Dari hasil perhitungan analisis diperoleh F sebesar 20,201. Nilai F regresi 
kemudian dibandingkan dengan F tabel 5%. Hasilnya adalah F. reg> F. Tab 5%. 
Maka F.reg dikatakan signifikan, sehingga ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara obyektifitas pengisian DP3 dan sistem pengembangan karier 
terhadap kinerja pegawai. Sementara pengaruh obyektifitas pengisian DP3 
terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 34,8%. Persentase ini lebih kecil 
dibandingkan dengan pengaruh sistem pengembangan karier yang sebesar 43,3%. 
Dari perhitungan korelasi parsial diketahui bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara variabel obyektifitas pengisian DP3 dengan kinerja pegawai jika 
variavel sistem pengembangan karier dikontrol. Begitu juga sebaliknya, bahwa 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel sistem pengembangan 
karier dengan kinerja pegawai jika obyektifitas pengisian DP3 dikontrol 
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