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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh perencanaan
terhadap kinerja; (2) pengaruh pengawasan terhadap kinerja; dan (3) pengaruh
perencanaan dan pengawasan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Versi 20. Sampel berjumlah 30 orang atau 50%
dari populasi yang berjumlah 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja; (2) pengawasan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja; (3) perencanaan dan pengawasan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
Kata kunci: perencanaan, pengawasan, kinerja
ABSTRACT
The aims of this research are to determine (1) the influence of planning toward
performance; (2) the influence of monitoring toward performance; and (3) influence of planning and monitoring toward performance of employees of Informatics and Communication Agency in Tanah Bumbu Regency South Kalimantan
Province. The research method uses doubled linear regression with SPSS Version 20. There are 30 respondents for samples or 50% out of population
amounts to 60 respondents. The result of this research proves that: (1) planning
influences toward performance significantly; (2) monitoring influences toward
performance significantly; and (3) planning and monitoring influences toward performance significantly of employees of Informatics and Communication Agency
in Tanah Bumbu Regency South Kalimantan Province.
Keywords: planning, monitoring, performance

PENDAHULUAN

kan perencanaan sesuai dengan visi dan misi organisasi beserta kapasitas sumber daya
manusia di dalamnya dan sistem pengawasan serta penilaian kinerja pegawai.
Efektivitas kerja adalah keseluruhan
pelaksanaan aktivitas-aktivitas jasmaniah
dan rohaniah yang dilakukan manusia untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Efektivitas
kerja pegawai dapat dicapai jika didukung
oleh para pemimpin yang mengawasi kinerja
setiap bawahannya oleh sebab itu, dengan
pengawasan dari masing-masing individu
atau pengawasan dari pimpinan merupakan
hal yang sangat penting demi kelancaran
pekerjaan yang dikerjakan.

Terselenggaranya tata pemerintahan
yang baik memerlukan pengembangan dan
penerapan sistem perencanaan yang tepat
dan jelas, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Perencanaan adalah tahap
awal dalam sebuah organiasi bahkan yang
utama dalam setiap aktifitas-aktifitas manajemen atau administrasi. Perencanaan sendiri merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan
administratif. Keberhasilan dalam merumus-
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Suatu instansi memerlukan pengawasan yang tergantung dari faktor-faktor situasional seperti ukuran organisasi, kebijakan organisasi, sasaran organisasi, perubahan yang terjadi, kompleksitas obyek yang dikontrol dan suasana pendelegasian. Di samping itu, pengawasan juga mempunyai peranan penting bagi manajemen kepegawaian karena pengawasan berhubungan dengan para pegawai secara langsung. Kinerja
pegawai tergantung dari bagaimana mengawasi cara kerja pegawainya dan mendekati
mereka agar mereka dapat melaksanakan
pekerjaannya dengan baik tanpa ada unsur
paksaan hanya karena mereka diawasi.
Berdasarkan pengamatan yang telah
dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa
pengawasan yang ada di Kantor Dishubkominfo Tanah Bumbu telah dilaksanakan
dengan semestinya oleh pihak yang berwenang. Dimulai dari pengawasan rutin yang
dilaksanakan setiap hari, Teknik pengawasan yang dipakai meliputi pengawasan langsung dengan jalan menginspeksi langsung
ke lokasi atau menerima laporan langsung di
lokasi, maupun teknik pengawasan secara
tidak langsung yang dapat diketahui melalui
laporan-laporan yang disampaikan oleh pegawai. Apabila terjadi kesalahan-kesalahan
mengenai hasil kerja maka tindakan perbaikan akan segera dilakukan sebagai wujud dari umpan balik dari pengawasan tersebut.
Rencana kerja yang telah dilakukan
pegawai pada Dishubkominfo Kabupaten
Tanah Bumbu berjalan dengan baik dan
dilakukan dengan kesadaran diri dan penuh
rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat
dari hasil kerjanya yang rapi, penggunaan
alat kantor yang sesuai dengan aturan dan
pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur
kerja yang tepat. Walaupun begitu, masih
terdapat rencana kerja yang tidak berjalan
optimal sebagaimana yang telah termuat di
Satuan Kerja Pegawai (SKP).
SKP merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap pegawai, yang dilihat dari
beberapa indikator. Kinerja yang dinilai dalam SKP merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja
pada instansi pemerintah adalah tingkat
pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan
tujuan organisasi. Manajemen kinerja adalah
keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja organisasi, termasuk
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kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja pada instansi tersebut.
Dalam penelitian ini, kinerja merupakan pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan. Hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab mereka masing-masing untuk
mencapai tujuan organisasi secara legal dan
sesuai dengan moral etika. Selanjutnya peningkatan kinerja perlu diperkuat dengan perencanaan dan pengawasan. Dengan demikian, pimpinan dan pegawai harus dievaluasi secara periodik.
Dari penjelasan latar belakang di
atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan terhadap kinerja pegawai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan pengawasan terhadap kinerja
pegawai.

TINJAUAN PUSTAKA
Perencanaan Kegiatan
Perencanaan kegiatan merupakan
fungsi pertama dan utama dalam setiap
aktifitas-aktifitas manajemen atau administrasi. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan
tindakan-tindakan administratif.
Menurut Silalahi (2002:167) beberapa tujuan perencanaan, yaitu:
1. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan (a way to anticipate and offset
change).
2. Perencanaan memberikan pengarahan
(direction) kepada administrator maupun nonadministrator.
3. Perencanaan juga dapat menghindari
atau setidak-tidaknya memperkecil atau
tumpang tindih dan pemborosan (wasteful) pelaksanaan aktifitas-aktifitas.
4. Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan
dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan.
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Pengawasan
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya (Siagian dkk, 2000). Selain itu,
Nawawi dan Hadari (2003) mendefinisikan
bahwa pengawasan adalah suatu proses di
mana pimpinan ingin mengetahui apakah
hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh bawahannya sesuai rencana, perintah,
tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Semantara itu, Guntur dkk. (2005:89)
mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah
dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma
dan standar.
Menurut Halsey (2003:8) pengawasan ialah (1) memilih orang yang tepat untuk
tiap pekerjaan; (2) menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang
dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; (3) mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pekerjaan tersebut telah dipahami dengan wajar; (4) mengadakan koreksi
bilamana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau
memberhentikan mereka yang ternyata tidak
dapat bekerja dengan baik; (5) memuji bila
ia selayaknya mendapat pujian dan memberi
penghargaan atas kerja yang baik; dan (6)
akhirnya menyelaraskan setiap orang dalam
suasana kerja sama yang erat dengan rekan
kerjanya.
Menurut
Manullang
(2008:124),
pengawasan dapat diartikan sebagai suatu
proses untuk menetapkan pekerjaan apa
yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan
mengoreksinya supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan
utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi
kenyataan.
Tujuan Pengawasan Internal
Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. Melalui pengawasan internal
yang efektif, pimpinan perusahaan dapat
menilai apakah kebijakan dan prosedur yang
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ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
Menurut Siagian (2005), menyatakan bahwa pengawasan internal meliputi (1)
struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi; (2) pengecekan ketelitian dan keandalan data; (3) mendorong efisiens; dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal
penting untuk menghindari kesalahan dan
kecurangan informasi administrasi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran standar
operasional prosedur.
Pengawasan Manajemen
Menurut Sastrohadiwiryo (2002)
pengawasan manajemen adalah suatu proses atau kegiatan pada masing-masing pusat pertanggungjawaban yaitu dengan mana
manajemen menjamin bahwa organisasi
melaksanakan strateginya dengan efektif
dan efisien. Proses pengawasan manajemen terdiri dari empat tahap yaitu:
1. penyusunan program;
2. penyusunan anggaran,
3. pelaksanaan dan pengukuran; dan
4. pelaporan dan analisis.
Kinerja
Menurut Mangkunegara (2005) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya. Tika (2006:121)
mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil
fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau
kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Fungsi pekerjaan atau kegiatan
yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu
organisasi.
Peningkatan Kinerja Pegawai
Menurut Arsyad (2006:35), ada beberapa langkah dalam menilai kinerja pegawai adalah sebagai berikut ini.
1. Memberikan batasan pekerjaan pegawai, memberikan motivasi kepada pega-
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wai bahwa tugas yang dilimpahkan kepadanya biasa dikerjakan.
2. Bagaimana pekerjaan itu dilakukan, menetapkan ukuran kinerja, dan manajer
perlu berusaha untuk menghilangkan
rintangan pegawai terhadap pekerjaan
yang telah dibebankan.
3. Memonitor kinerja dengan memberikan
umpan balik yang terus menerus, hal ini
dilakukan agar tidak terkesan mencari
kesalahan.
4. Meninjau kembali kinerja secara resmi
dapat dilakukan pada akhir tahun dengan cara kerja pada periode terhadap
kinerja pegawai dan membuat rencana
kerja pada metode periode berikutnya.
Menurut Halsey (2003:181) ada beberapa hal perlu dinilai dan diukur melihat
kinerja pegawai yaitu:
1. penilaian prestasi (performance raining);
2. penilaian jasa (merit raiting);
3. penilaian pegawai (employee appraisal);
dan
4. penilaian dinas (servis raiting).
Penelitian Terdahulu
Berikut ini uraian penelitian terdahulu
yang menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti, yaitu sebagai berikut ini.
1 Nurlaila (2008) meneliti tentang pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap kinerja manajerial pada
SKPD Kab. Aceh Barat. Hasil penelitian
membuktikan bahwa secara parsial
pengawasan anggaran memberikan pengaruh yang signifikan dan dominan dalam membentuk kinerja manajerial. Perencanaan anggaran berkorelasi signifikan namun kurang berdampak langsung
terhadap peningkatan kinerja manajerial
aparat pemerintahan Kab. Aceh Barat.
2 Suseno. (2013) meneliti tentang pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai inspektorat Kab. Jember. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penetapan standar kerja, pelaksanaan operasional kerja, dan pelaksanaan mekanisme kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja.
3 Abyad (2010) meneliti tentang pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada kantor Bappeda Kab. Kutai
Kartanegara. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus
yaitu dengan sampel berumlah 20
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orang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh signifikan
antara pengawasan terhadap kinerja.

Kerangka Konseptual
Adapun kerangka konseptual dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Perencanaan
(X1)
Kinerja (Y)
Pengawasan
(X2)
Gambar 1: Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Menurut Arikunto (2006:115), populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
Populasi juga sering didefinisikan sebagai
himpunan orang, hewan, tumbuhan, atau
benda yang memiliki kesamaan karakter.
Menurut Hadi (2001:73) bahwa sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan berapa
persen suatu sampel harus diambil dari populasi. Sebaiknya sampel tidak boleh kurang
dari 10% dari populasi. Adapun sampel adalah bagian dari populasi. Jenis sampel yang
diambil harus mencerminkan populasi data
yang dianalisis dalam suatu penelitian
(Westriningsih, 2012).
Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh pegawai pada Kantor Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu dengan total keseluruhan 60 Pegawai. Sementara itu, sampel
yang diambil adalah 30 responden.
Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang
digunakan adalah sebagai berikut ini.
1. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun
dengan jalan mengubah data kualitatif
menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif
ini diperoleh dari hasil kuesioner responden pada variabel-variabel perencanaan, pengawasan, dan variabel kinerja
2. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang
diteliti, meliputi, jenis kelamin respon-
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den, umur, dan jenjang pendidikan
responden.
Sumber data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut ini.
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh
langsung dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner tertutup dengan
pihak-pihak yang terkait dalam instansi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta
bahan-bahan tertulis lainnya dari
instansi yang bersangkutan yang erat
hubungannya dengan penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian pustaka (library research),
dilakukan untuk memperoleh informasi
dan landasan teori dari berbagai
literatur dan media lainnya yang dipakai
sebagai acuan pembahasan.
2. Penelitian lapangan (field research),
adalah penelitian langsung ke lapangan
untuk mengambil data yang erat kaitannya dengan materi penelitian.
3. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan cara memilih alternatif jawaban
yang telah disediakan berupa skala
sederhana.
4. Wawancara, dilakukan kepada responden potensial yang mengetahui tentang
masalah yang sedang dibahas.
Definisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut ini.
1. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja
organisasi. Indikator perencanaan yaitu:
a. kreatifitas (X1.1);
b. inovatif (X1.2);
c. adaptif pada pendapat yang benar
(X1.3) ;
d. mempertimbangkan usul orang lain
(X1.4); dan
e. prosedur dan sistematika kedinasan (X1.5).
2. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau
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tujuan yang telah ditentukan terlebih
dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar yang telah
ditetapkan. Indikator pengawasan yaitu:
a. dapat bekerjasama (X2.1);
b. dapat menerima keputusan (X2.2);
c. penghargaan pendapat orang lain
(X2.3);
d. taat peraturan perundang-undangan dan kedinasan (X2.4);
e. taat perintah kedinasan (X2.5);
f. taat jam kerja (X2.6); dan
g. pelayanan prima (X2.7).

3. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam organisasi yang merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yaitu:
a. kecakapan dalam tugas (Y1);
b. keterampilan (Y2);
c. pengalaman (Y3);
d. ketepatan waktu (Y4);
e. sehat jasmani dan rohani (Y5);
f. berdaya guna dan berhasil guna
(Y6); dan
g. berbasis kompetensi (Y7).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Dari hasil perhitungan teknik analisis
jalur produk momentum diperoleh hasil bahwa semua dari item pertanyaan yang diajukan kepada responden mempunyai jalur
yang tinggi (> 0,50) dengan variabel yang
bersangkutan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa semua indikator pengukuran
yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
validitas yang tinggi. Adapun untuk mengetahui suatu item pernyataan tersebut dikatakan valid jika terdapat analisis jalur yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai asympotic significance kurang dari 0,05.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas X1 (Perencanaan)
Indikator
Nilai
X1.1
0,856
X1.2
0,946
X1.3
0,946
X1.4
0,703
X1.5
0,703
Sumber: data diolah

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas X2 (Pengawasan)

Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas

Indikator
Nilai
X2.1
0,476
X2.2
0,463
X2.3
0,469
X2.4
0,780
X2.5
0,640
X2.6
0,640
X2.7
0,513
Sumber: data diolah

Variabel
Cronbach’s Alpha
X1
0,674
X2
0,658
Y
0,638
Sumber: data diolah

Sig.
0,009
0,004
0,009
0,000
0,000
0,000
0,004

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Y (Kinerja)
Indikator
Nilai
Y1
0,500
Y2
0,500
Y3
0,491
Y4
0,690
Y5
0,537
Y6
0,555
Y7
0,468
Sumber: data diolah

Sig.
0,005
0,005
0,003
0,000
0,004
0,001
0,002

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Hasil uji validitas indikator X1, X2, dan
Y menunjukkan bahwa seluruh butir item
pertanyaan memiliki nilai jalur yang tinggi (>
0,50 atau >50%) dengan variabel yang bersangkutan dan asymptotic significance.<
0,05 atau 5%. Dengan demikian terbukti
bahwa seluruh butir pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah valid.

Ket.
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Berdasarkan Tabel 4, setiap item
pertanyaan pada variabel X1, X2, dan Y
memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0.6 maka
kuesioner dalam penelitian ini memiliki
tingkat reliabel yang tinggi.
Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinieritas
Uji asumsi multikolinieritas bertujuan
untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Persyaratan agar tidak terjadinya problem multikolinieritas adalah jika, nilai toleransi > 0,10
dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10,00
(Safitri dan Khanifah, 2012).
Tabel 5. Uji Multikolinieritas
Model
1

(Konstan)
X1
X2

Kolinearitas
Toleransi
VIF
0,948
0,948

1,054
1,054

Sumber: data diolah
Uji Realibilitas
Uji Reliabilitas adalah uji statistik
yang digunakan guna menentukan reliabilitas serangkaian item pertanyaan dalam kehandalannya mengukur suatu variabel. Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen
tersebut adalah baik. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika hasil uji selalu mendapatkan
hasil yang sama dari gejala pengukuran
yang tidak berubah yang dilakukan pada
waktu yang berbeda-beda.
Untuk mengukur reabilitas dari suatu
analisis dapat digunakan koefisien yang didasarkan pada butir data instrument pengukuran. Pada hasil uji statistik Cronbach’s
Alpha diketahui bahwa semakin tinggi nilai
Cronbach’s Alpha maka, akan semakin
tinggi tingkat reliabilitasnya. Standar dalam
menentukan tingkat reliabel (tinggi) apabila
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,600
(Arikunto, 2006:56).

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa nilai toleransi variabel X1 dan X2 > 0,10
dan nilai VIF variabel X1 dan X2 < 10,00 sehingga data penelitian tidak terjadi multikolinearitas dan layak digunakan untuk digunakan dalam penelitian.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan
untuk mengetahui adanya ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang
harus terpenuhi dalam model regresi linier
berganda adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Salah satu metode pengujian ini adalah dengan uji Glesjer Uji Glejser
dilakukan dengan cara meregresikan antara
variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Elcom, 2010).
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Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas
Model
(Konstan)
X1
X2
Sumber: data diolah

Tabel 8. Uji Determinasi
Sig.
0,924
0,607
0,929

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa
nilai signifikansi ketiga variabel independen
lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas pada variabel-variabel
dalam penelitian ini.
Uji Normalitas
Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau
diambil dari populasi normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov.
Tabel 7. Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)
Sumber: data diolah
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Unstandarized
Residual
0,461

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,461
atau lebih besar dari 0,05 sehingga data
dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien
Determinasi (R2)
Koefisien korelasi mengukur tingkat
keeratan hubungan antara variabel bebas
dan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi signifikan yang merupakan hasil pengkuadratan koefisien korelasi menunjukkan
prosentase pengaruh variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat. Nilai koefisien
determinasi signifikan yang merupakan hasil
pengkuadratan koefisien korelasi, menunjukkan prosentase kontribusi variabel bebas
dan variabel terikatnya.
Prosentase pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terkait yang ditunjukkan
oleh koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,288 atau 28,8%. Hal ini berarti bahwa
naik turunnya variabel terikat yaitu kinerja
dipengaruhi oleh variabel bebas yang
meliputi X1 (perencanaan) dan X2 (pengawasan) sebesar 28,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian
ini.

Model

R

1

0,536

R
Square
0,288

Adjusted
R
Square
0,235

Std. Error
of the
Estimate
0,7726414

Sumber: data diolah
Adapun untuk mengetahui hubungan
antara Variabel bebas dengan variabel terikat dapat ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,536 atau 54%.
Uji Statistik t (Uji Parsial)
Uji t bertujuan untuk mengetahui signifikansi masing-masing nilai koefisien regresi (β1, dan β2) secara parsial terhadap
variabel dependen. Di samping itu, uji t dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan
antara variabel independen dan variabel dependen (Handayani, 2010; Rahmat, 2012).
Taraf keyakinan (level of significance) yang
digunakan dalam penelitian ini adalah p <
5%.
Tabel 9. Uji Statistik t (Uji Parsial)
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1 (Konstanta)
2,786
X1
0,170
0,178
X2
0,490
0,171
Sumber: data diolah
Model

Persamaan Regresi Linier Berganda
dapat dituliskan sebagai berikut:
Y = 2,786 + 0,170 X1 + 0,490 X2 + e
Berikut ini hasil uji regresi linier berganda berdasarkan uji statistik parsial (Uji t)
yaitu:
1. Nilai konstanta 2,786, artinya tanpa
adanya variabel independen (perencanaan dan pengawasan) kinerja pegawai
pada Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu berada pada standar rata-rata.
2. Nilai koefisien X1 (perencanaan) sebesar 0,170 berarti jika nilai variabel bebas
X1 ditingkatkan maka, akan menyebabkan meningkatnya nilai variable terikat
yaitu Y (kinerja), apabila nilai variabel
bebas yang lain adalah konstan atau
nol. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa secara signifikan X1 (perencanaan)
berpengaruh terhadap Y (kinerja) tidak
terbukti. Oleh karena itu, Variabel X1
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(perencanaan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (kinerja).
3. Nilai koefisien dari variabel bebas X2
(pengawasan) adalah 0,490. Nilai koefisien tersebut berarti jika nilai variabel
bebas X2 ditingkatkan maka, akan menyebabkan peningkatan nilai dari variabel terikat yaitu Y (kinerja). Dalam hal ini
diasumsikan bahwa nilai dari variabel
bebas yang lain adalah konstan atau
nol. Hipotesis yang menyatakan bahwa
secara signifikan X2 (pengawasan) berpengaruh terhadap Y (kinerja) terbukti.
Oleh karena itu, variabel X2 (pengawasan) berpengaruh positif signifikan variabel Y (kinerja).
Uji Statistik F (Uji Simultan)
Uji Statistik F bertujuan untuk mengukur apakah variabel bebas: perencanaan
(X1) dan pengawasan (X2) yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel
terikatnya yaitu kinerja (Y).
Pengujian secara simultan dilakukan
dengan cara membandingkan antara tingkat
signifikansi dari hasil pengujian dengan
standar nilai signifikansi. Taraf keyakinan
(level of significance) yang digunakan dalam
penelitian ini adalah p < 5%.
Tabel 10. Uji Statistik F (Uji Simultan)
Model
F
Regresi
5,451
Sumber: data diolah

Sig.
0,010

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh nilai
F hitung 5,451 dengan probabilitas 0,010.
Nilai Fhitung > nilai Ftabel dan probabilitas < 5%
artinya variabel perencanaan dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa perencanaan dan pengawasan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja terbukti.
Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi penelitian ini, memberikan
kontribusi operasional bagi seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daeah (SKPD) dan Badan
Teknis Daerah serta Lembaga Negara Non
Kementerian agar tepat dan efektif dalam
merumuskan tujuan organisasi, membuat
strategi untuk mencapai tujuan, dan me-
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ngembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
Perencanaan yang baik harus didukung oleh pengawasan yang baik juga terhadap rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi/instansi. Dengan demikian, tindak lanjut pengawasan yang merupakan suatu usaha sistematis oleh manajemen
untuk membandingkan standar, rencana kinerja atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar yang telah ditetapkan.
Keberhasilan
perencanaan
dan
pengawasan akan diketahui dari output yang
dihasilkan oleh pegawai yang disebut kinerja
pegawai. Setiap instansi pemerintah wajib
menghasilkan kualitas pekerjaan yang prima
sesuai visi dan misi setiap instansi pemerintah.
PENUTUP
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu.
2. Pengawasan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pada Dishubkominfo
Kab. Tanah Bumbu.
3. Perencanaan dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada
Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu.
Saran sebagai tindak lanjut dari hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepada pimpinan Dishubkominfo Kab.
Tanah Bumbu agar memperhatikan
pentingnya perencanaan dan pengawasan dalam proses suatu pekerjaan/
program sebagaimana yang telah direncanakan.
2. Kepada pimpinan Dishubkominfo Kab.
Tanah Bumbu agar memberikan pengawasan lebih maksimal dalam hal pencapaian tujuan organisasi yang salah
satu indikator pengukurnya adalah terealisasinya perencanaan dengan baik
dan benar
3. Kepada pimpinan Dishubkominfo Kab.
Tanah Bumbu perlu memberikan reward
and punishment kepada pegawai sesuai
kualitas kinerjanya masing- masing
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