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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan penerapan prinsip good governance, pemanfaatan electronic 

government dan Produktivitas Kerja pegawai. Latar belakang dari penelitian ini 

adalah berkaitan dengan masalah produktivitas kerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur, maka dari itu penulis 

mencoba untuk melihat hubungan penerapan prinsip good governance dan 

pemanfaatan electronic government sebagai faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja.  

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Samarinda dengan sampel Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap 

Bulanan (PTTB) yang berjumlah 60 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan, kuisioner dan observasi langsung dilapangan. Data yang 

dikumpulkan dianalisis dengan analisis korelasi Product Moment, Korelasi 

Parsial dan Korelasi Ganda yang dibantu dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 23.0.  

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat 

dan positif antara variabel penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan 

electronic government dengan variabel produktivitas kerja pegawai, dan Setelah 

digunakan rangkaian hasil uji statistik diperoleh hasil ttest lebih besar daripada 

nilai ttabel, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukan terdapat 

hubungan yang signifikan antara penerapan prinsip good governance dan 

pemanfaatan electronic government dengan produktivitas kerja pegawai sebesar 

51,1%, yang berarti bahwa sisanya 48,9% berhubungan dengan variabel atau 

faktor lain di luar variabel penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan 

electronic government.  

 

Kata Kunci:  penerapan prinsip good governance, pemanfaatan electronic  

         government dan produktivitas kerja. 

                                                 
1
 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: ekkynovantie@gmail.com 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 4,  2016: 477-490 

 

 

478 

Pendahuluan    

Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era reformasi dan era globalisasi 

pacsa 2003 yang transparan dan kompetitif dalam sistem birokrasi yang 

merupakan proses peralihan dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut 

menyebabkan negara menuntut untuk menciptakan pemerintah yang bersih, 

berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan profesional. Kemudian 

lahir intruksi presiden untuk mendorong aparatur negara dalam menggunakan 

teknologi telematika guna mendukung good governance dan mempercepat proses 

demokrasi, serta  mendorong pemerintah untuk menghasilkan aparatur/pegawai 

yang produktif guna menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin 

berkembang pesat. 

Menyadari betapa pentingnya peranan pegawai di dalam pemerintahan, maka 

mengharuskan adanya penyediaan fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawai 

dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga harus mewujudkan 

pegawai yang dapat melaksanakan tugas secara profesional, berprestasi dan 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan 

melihat kondisi tersebut, mengharuskan adanya pegawai yang produktif dalam 

menghasilkan keluaran berupa barang dan jasa dengan biaya dan waktu sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda merupakan institusi 

pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Jumlah seluruh pegawai 

yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda  adalah 70 

(tujuh puluh) orang yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang PNS dan 14 

(empat belas) orang Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), untuk dapat 

melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang kepegawaian serta mencapai 

visi dan misi yang ada maka pegawai-pegawai dalam organisasi tersebut di tuntut 

untuk produktif dalam melayani seluruh pegawai pada Kota Samarinda guna 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya.  

Dengan melihat fenomena yang ada, dimana perkembangan sistem teknologi 

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda semakin berkembang 

dan tuntutan negara yang mengharuskan untuk menciptakan pemerintahan yang 

baik maka perlu diimbangi dengan pegawai yang produktif. Agar tujuan tersebut 

dapat tercapai maka harus dilakukan perbaikan kerja pegawai dengan kemajuan 

pendidikan, pengetahuan, teknologi, riset dan perubahan tata nilai serta 

kebudayaan organisasi. Kondisi demikian memungkinkan meningkatnya 

produktivitas suatu organisasi berkat kemajuan dari pengembangan pegawai yang 

produktif. Dengan melihat permasalahan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kota Samarinda terhadap kemajuan teknologi yang digunakan dan proses 

menuju pemerintahan yang baik maka produktivitas kerja pegawai sangat 

mempengaruhi output pada organisasi tersebut.     
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Penerapan prinsip good governance yang dilakukan pada badan tersebut 

seperti penerapan prinsip transparansi cukup baik dalam meningkatkan wawasan, 

pengetahuan, kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat tentang BKD 

melalui facebook BKD Kota Samarinda, twitter BKD Kota Samarinda maupun 

melalui 

website bkd.samarindakota.go.id. Selain prinsip tersebut prinsip akuntabilitas, 

prinsip efektif dan efisien serta prinsip partisipasi di BKD Kota Samarinda juga 

berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Kota Samarinda 

menjadi satu-satunya pemerintah kota di Kaltim yang masuk lima besar kota 

berprestasi, dan mendapatkan peringkat empat dalam penilaian Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dengan predikat berkinerja sangat 

tinggi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Kemudian pemanfaatan electronic government yang dilakukan adalah 

penggunaan alat-alat electronic oleh BKD Kota Samarinda guna mengembangkan 

beberapa sistem teknologi yang diperuntukkan untuk memberikan pelayanan 

kepada pegawai seperti diluncurkan aplikasi-aplikasi pelayanan dari 

pengembangan sistem teknologi yang bertujuan untuk mempermudah pegawai 

dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai. Salah satu aplikasi yang menunjang meningkatnya produktivitas kerja 

pegawai disana ialah electronic sasaran kerja pegawai atau biasa disebut skp 

online. Dimana aplikasi electronic sasaran kerja pegawai ini akan mengukur 

produktivitas kerja pegawai, jika hasil sasaran kerja pegawai hanya mencapai 

25% maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman berat. Penilaiannya 

dilihat dari output, mutu, waktu dan biaya yang di targetkan dengan realisasinya. 

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. 

Data-data yang dikumpulkan selama kurang satu bulan, dianalis dengan analisis 

kuantitatif.Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan 

dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum memfokuskan 

bahasan pada masalah produktivitas kerja pegawai, gambaran umum tentang 

penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan electronic government akan 

dicoba untuk dipaparkan. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Penerapan Prinsip Good Governance  

Dalam pemerintah Indonesia, governance diterjemahkan menjadi tata kelola 

pemerintahan, yaitu bagaimana para aktor formal maupun informal menggunakan 

wewenang guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.   

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen 

kebijakannya yang berjudul “Good governance for sustainable  human 

development”, mendefinisikan kepemerintahan adalah pelaksanaan 

kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk 

mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan 
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instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan 

integritas, dan kohensivitas sosial dalam masyarakat. (Sedarmayanti, 2004:3)  

Sejalan dengan itu menurut Sarundajang (2005:152) dalam buku Birokrasi 

Dalam Otonomi Daerah menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik atau 

good governance dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari perbaikan 

organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Tata pemerintahan yang baik 

merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam 

ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu 

lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat 

madani (civil society), partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan 

masyarakat secara berkelanjutan. Sarundajang merumuskan juga bahwa istilah 

governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur eko-

nominya, institusi, sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya 

dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, inte-

grasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 merumuskan 

arti good governance sebagai berikut : “kepemerintahan yang mengemban akan 

dan dapat menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, 

pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektif, supermasi hokum dan dapat di 

terima oleh seluruh masyarakat. (Sedarmayanti, 2004:4)  

Berhubungan dengan itu, Taschereau dan Campos yang dikutip Thoha 

(2003:63) dalam buku Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber 

Daya Manusia, tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari good governance) 

merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, 

kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan 

oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen), atau civil 

society dan usahawan (business) yang berada disektor swasta. Ketiga komponen 

itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu 

tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata 

pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa good governance 

merupakan tata pemerintahan yang baik, dimana aparat pemerintah menggunakan 

wewenang secara transparan dan bertanggungjawab untuk mengelola urusan-

urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh 

mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana aparat sipil, warga dan 

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka. 

Menurut UNDP ada 9 karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan 

dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik yaitu : 

Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, 

Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategis. 
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Meski prinsip good governance yang dikemukakan UNDP dalam 

Sedarmayanti (2004:5-7) telah dapat dijadikan sebagai ukuran didalam 

menggambarkan penerapan prinsip good governance yang terdapat pada suatu 

instansi, namun tidak seluruhnya prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat 

penerapan prinsip good governance yang ada dalam sebuah instansi 

pemerintahan, ada beberapa hal yang mungkin tidak berkaitan namun dalam 

situasi lain ada yang berkaitan. 

 

Pemanfaatan Electronic Government 

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-government, yang dimaksud e-government 

adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi 

dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya 

dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good 

governance. 

Sejalan dengan itu Kementrian Komunikasi dan Informasi dalam Keputusan 

Menteri Komunikasi dan Informasi No.57 Tahun 2003 Tentang Panduan 

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government, menyatakan bahwa e-

government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan 

perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah ke masyarakat, mitra 

bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. 

Sehubungan dengan keputusan menteri komunikasi dan informasi, Keppres 

No. 20 Tahun 2006 mendefinisikan E-Government adalah pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha 

untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi. 

Kemudian menurut Winarno (2004:164) electronic government adalah 

berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik melalui jalur 

elektronik. Jalur elektronik yang digunakan dalam e-government juga sama 

dengan yang digunakan e-commerce, yaitu telepon, ATM, computer dan jaringan 

lain yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari berbagai definisi e-

government diatas, maka e-government berkaitan dengan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam pelayanan untuk 

penyelengaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif. 

Pengembangan E-Government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) 

tingkatan, yaitu: 

1) Tingkat 1 merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai 

media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs 

web untuk internal dan publik. 
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2) Tingkat 2 merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web 

informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka 

keterhubungan dengan lembaga lain. 

3) Tingkat 3, tingkat pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat 

transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data 

dengan lembaga lain. 

4) Tingkat 4 adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk 

pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to 

Business (G2B), Government to Consumers (G2C) dan Government to 

Employs (G2E) . 

Sedangkan indikator pengukur dari pemanfaatan electronic government dapat 

dilihat dari publikasi, interaksi, transaksi yang telah dilakukan suatu instansi. 

Adapun indikator pemanfaatan electronic government dalam E-SKP pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda adalah sebagai berikut : 

a) Penggunaan Jaringan 

b) Penggunaan Aplikasi 

c) Transaksi Data 

d) Situs Web 

 

Produktivitas Kerja  

Setiap organisasi tentu menginginkan pegawai yang dapat menjalankan tugas 

dengan baik dan produktif. Organisasi birokrasi yang baik dan amanah adalah 

birokrasi yang mampu menghasilkan produktivitas kerja  maksimal dan 

berkualitas, serta yang dapat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.   

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran 

(barang-barang, atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, dan uang). Suatu 

perbandingan antara hasil keluaran yang diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan 

nilai, sedangkan masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja.  

Selanjutnya Blecher (dalam Wibowo 2014:93) mengemukakan bahwa 

produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan 

masukan yang diperlukan. Kemudian  Revianto (dalam Sutrisno 2009:100) 

menyatakan bahwa Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang 

selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap yang demikian akan 

mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi harus 

mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja dengan cara selalu 

mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan. pendapat lain juga mengatakan 

bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran 

serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga kerja di sini adalah 

penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif (Kussrianto dalam Sutrisno 

2009:102). 

Sedangkan menurut Agus Dwiyanto (2000:48) dalam buku Memahami Good 

Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa konsep 
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produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas 

pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input 

dengan output. 

Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja 

adalah kemampuan seseorang pegawai dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keluaran atau hasil yang optimal 

dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta 

pencapaian hasil kerja yang telah ditentukan. 

Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja 

terdiri dari tiga aspek, yaitu: pertama, produktivitas adalah keluaran fisik barang 

yang dihasilkan oleh pegawai dari usaha produktif; kedua, produktivitas 

merupakan tingkat keefektifan dari organisasi dan orang-orang yang bekerja 

didalamnya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas untuk produksi; ketiga, 

produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja dan peralatan. 

Menurut Revianto (dalam Sutrisno 2009:103) berpendapat bahwa 

produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain, seperti 

keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat 

penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana 

produksi, manajemen, dan prestasi. Adapun Siagian (dalam Sutrisno 2009:103), 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat 

disimpulkan menjadi dua golongan, yaitu: (1) faktor  yang ada dalam individu, (2) 

faktor yang ada di luar individu.  

Sedangkan menurut Henry (2004:612) faktor-faktor yang digunakan dalam 

pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan 

ketepatan waktu. Penjelasannya antara lain : 

1) Kuantitas kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam 

jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau ditetapkan oleh 

perusahan. 

2) Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari 

suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini merupakan suatu 

kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan 

perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu 

diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal 

waktu sampai menjadi output. 

Kemudian senada dengan itu, menurut Sinungan (2008) mengatakan bahwa 

pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga 

jenis yang sangat berbeda, yaitu : 

a) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan 

secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini 
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memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang 

serata tingkatannya. 

b) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi proses) 

dengan lainnya. Pengukurannya seperti ini menunjukkan pencapaian yang 

relatif. 

c) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik, 

sebab memusatkan perhatian pada sasaran /tujuan.  

Kemudian, setelah dipaparkan beberapa teori dapat diajukan dugaan 

sementara yang berasal dari teori kepustakaan yang sifatnya teoritis, belum 

berdasarkan atas fakta-fakta yang ditemukan melalui pengumpulan di lapangan. 

Sehingga dugaan sementara atau hipotesis yang diajukan yaitu tidak ada korelasi 

antara penerapan prinsip good governance dengan produktivitas kerja pegawai 

,ada korelasi antara penerapan prinsip good governance dengan produktivitas 

kerja pegawai, tidak ada korelasi antara pemanfaatan electronic government 

dengan produktivitas kerja pegawai, ada korelasi antara pemanfaatan electronic 

government dengan produktivitas kerja pegawai dan tidak ada korelasi antara 

penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan electronic government 

secara bersama-sama dengan produktivitas kerja pegawai, serta ada korelasi 

antara penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan electronic 

government secara bersama-sama dengan produktivitas kerja pegawai. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda 

Kalimantan Timur. Sampel yang diambil adalah 60 orang yang merupakan 

pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebanyak 56 orang, dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan 

(PTTB) sebanyak 14 orang. Dalam penelitian ini penulis tidak mengambil semua 

populasi yang ada sebagai sampel tetapi hanya sebagian sampel dengan 

menggunakan rumus taro yamane.   

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini antara lain : (1) penelitian kepustakaan dan (2) penelitian lapangan (observasi, 

penelitian dokumen dan kuesioner) . Adapun pokok-pokok isi kuesioner 

penelitian ini merupakan indikator dari variabel penerapan prinsip good 

governance meliputi: (1) partisipasi, (2) efektif dan efisien, (3) transparansi, (4) 

akuntabilitas. Variabel pemanfaatan electronic government meliputi : (1) 

penggunaan jaringan, (2) penggunaan aplikasi, (3) transaksi data, (4) situs web 

dan variabel produktivitas kerja meliputi : (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, 

(3) ketepatan waktu kerja. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) korelasi 

pearson product moment, (2) korelasi parsial dan (3) korelasi ganda. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor masing-masing penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 
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(1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini 

penulis mengelompokkan jawaban respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban 

a diberi nilai 5, jawaban b diberi nilai 4, jawaban c diberi nilai 3, jawaban d diberi 

nilai 2 dan e diberi nilai 1). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Analisis Sub Variabel dan Variabel 

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur yang 

menjadi isi kuesioner. Untuk variabel penerapan prinsip good governance antara 

lain (partisipasi): pada indikator partisipasi, keaktifan pegawai dalam mengikuti 

setiap rapat, keaktifan pegawai dalam memberikan informasi untuk pengambilan 

keputusan dan pemberian solusi pemecahan masalah oleh pegawai diperoleh hasil 

jawaban responden terbanyak sebesar 53,33 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai BKD kota samarinda memiliki tingkat partisipasi yang baik 

dalam setiap rapat yang diadakan, memiliki pengetahuan yang luas untuk 

memberikan informasi pengambilan keputusan dan bisa memecahkan masalah 

yang ada dengan memberikan solusi-solusi yang dimilikinya.  

Kemudian untuk variabel penerapan prinsip good governance antara lain 

(efektif dan efisien): pada indikator efektif dan efisien, tingkat kesesuaian biaya 

operasional yang direncanakan, penggunaan biaya operasional dalam memberikan 

pelayanan dan pegawai yang melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang 

ditetapkan diperoleh hasil jawaban responden terbanyak sebesar 53,33 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKD kota samarinda selalu 

menggunakan biaya operasional sesuai dengan yang telah direncanakan, 

menggunakan biaya operasional untuk pelayanan dengan optimal dan 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu.  

Selanjutnya untuk variabel penerapan prinsip good governance antara lain 

(transparansi): pada indikator transparansi, tingkat keterbukaan instansi dalam 

memberikan informasi bagi masyarakat, keterbukaan informasi dalam 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keaktifan masyarakat memberikan 

masukkan untuk berpartisipasi diperoleh hasil jawaban responden terbanyak 

sebesar 46,67 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbukaan BKD kota 

samarinda dalam memberikan informasi baik bagi masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membuat masyarakat aktif dalam 

memberikan masukkan guna meningkatkan pembangunan.  

Dan untuk variabel penerapan prinsip good governance antara lain 

(akuntabilitas):pada indikator akuntabilitas, pertanggung jawaban terhadap 

masalah yang dibebankan, pembagian pertanggung jawaban dalam menghadapi 

masalah instansi dan kesesuaian pekerjaan dengan harapan instansi diperoleh 

hasil jawaban responden terbanyak sebesar 56,57 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai BKD kota samarinda memiliki rasa tanggung jawab 

yang baik dalam mengatasi masalah yang dibebankan kepadanya, dapat berbagi 

beban untuk bertanggung jawab pada masalah instansinya dan dapat bertanggung 
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jawab terhadap pekerjaan yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diharapkan 

instansi.  

Untuk variabel pemanfaatan electronic government (penggunaan jaringan) : 

pada indikator penggunaan jaringan, perluasan konektivitas dari jaringan yang 

dibangun, tingkat keamanan dari penggunaan jaringan dan sistem jaringan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi diperoleh hasil jawaban responden 

terbanyak sebesar 46,67 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa jaringan yang 

digunakan BKD kota samarinda membantu perluasan konektivitas dan pegawai 

yang menggunakan memiliki tingkat keamanan yang baik, serta dengan adanya 

penggunaan jaringan pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan cepat, tepat 

dan sesuai waktu yang ditetapkan .  

Kemudian variabel pemanfaatan electronic government (penggunaan 

aplikasi) : pada indikator penggunaan aplikasi, proses mencapai sasaran kerja, 

hasil aplikasi untuk kebutuhan dan keinginan serta aplikasi digunakan sesuai 

waktu ketika berjalan diperoleh hasil jawaban responden terbanyak sebesar 38,33 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKD kota samarinda cukup 

terbantu dengan adanya aplikasi yang digunakan dalam mencapai sasaran kerja 

yang sesuai kebutuhan dan keinginan sehingga dapat digunakan pegawai sesuai 

dengan waktu yang dibutuhkan aplikasi tersebut.  

Selanjutnya untuk variabel pemanfaatan electronic government (transaksi 

data): pada indikator transaksi data, sistem membantu komunikasi data dengan 

kantor lain, akurasi data yang disediakan aplikasi dan data yang relevan dengan 

organisasi/instansi diperoleh hasil jawaban responden terbanyak sebesar 41,67 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi data pada BKD kota 

samarinda yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dapat mempermuudah 

komunikasi data antar kantor, memiliki data yang akurat sehingga data yang ada 

akan relevan dengan instansi yang ada .  

Dan untuk variabel pemanfaatan electronic government (situs web) : pada 

indikator situs web, tingkat kemudahan informasi, tingkat kecepatan akses, 

download data dan loading web serta tingkat pemahaman informasi yang 

diberikan pada situs web yang ada diperoleh hasil jawaban responden terbanyak 

sebesar 46,67 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya situs web 

BKD kota samarinda yang memiliki tingkat kecepatan yang cukup baik pegawai 

dapat dengan mudah memperoleh informasi penggunaan aplikasi dan bisa 

memahami informasi yang disediakan .  

Selanjutnya Untuk variabel produktivitas kerja (kuantitas kerja) : pada 

indikator kuantitas kerja, tingkat kesesuaian hasil yang dicapai dengan jumlah 

yang ditentukan instansi, tingkat kesesuaian antara hasil kerja dengan standar 

yang ditetapkan dan tingkat kesesuaian perbandingan hasil kerja dengan waktu 

lalu diperoleh hasil jawaban responden terbanyak sebesar 58,33 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pegawai BKD kota samarinda memiliki kuantitas yang 

baik dimana dapat dilihat dari jumlah hasil kerjanya dengan jumlah yang telah 



Korelasi Good Governance Dan E-Government Dengan Produktivitas (Arliandita) 

 

 

487 

ditetapkan oleh instansi, hasil kerjanya dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

instansi dan hasil kerjanya yang meningkat dari waktu lalu.  

Kemudian untuk variabel produktivitas kerja (kualitas kerja) : pada indikator 

kualitas kerja, tingkat pertambahan mutu dari waktu ke waktu, tingkat 

pertambahan prestasi dari waktu ke waktu dan tingkat perbandingan hasil kerja 

dengan pegawai lain diperoleh hasil jawaban responden terbanyak sebesar 53,33 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKD kota samarinda 

memiliki kualitas kerja yang baik dengan melihatnya dari mutu kerjanya, prestasi 

kerjanya dan perbandingan kerjanya antar pegawai dari waktu ke waktu.  

Sedangkan pada variabel produktivitas kerja (ketepatan waktu kerja): pada 

indikator partisipasi, keaktifan pegawai dalam mengikuti setiap rapat, keaktifan 

pegawai dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan diperoleh 

dan pemberian solusi pemecahan masalah oleh pegawai diperoleh hasil jawaban 

responden terbanyak sebesar 53,33 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai BKD kota samarinda memiliki tingkat partisipasi yang baik dalam setiap 

rapat yang diadakan, memiliki pengetahuan yang luas untuk memberikan 

informasi pengambilan keputusan dan bisa memecahkan masalah yang ada 

dengan memberikan solusi-solusi yang dimilikinya.  

 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 23.0 diperoleh hasil 

korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,574. Jadi terdapat 

hubungan antara penerapan prinsip good governance dengan produktivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur 

sebesar 0,574. Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (28,928 > 4,00) maka korelasi 

signifikan atau dapat dikatakan penerapan prinsip good governance memiliki 

hubungan yang kuat, positif dan signifikan dengan produktivitas kerja pegawai 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur. Hasil 

korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,667. Jadi terdapat 

hubungan antara pemanfaatan electronic government dengan produktivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur 

sebesar 0,667. Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (47,306 > 4,00) maka korelasinya 

signifikan atau dapat dikatakan pemanfaatan electronic government memiliki 

hubungan yang kuat, positif dan signifikan dengan produktivitas kerja pegawai 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur. 

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan menggunakan 

SPSS Statistics 23.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,347 dimana variabel 

pemanfaatan electronic government dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel. 

Serta diketahui pula ttest lebih besar dari ttabel (2,790 > 1,672). Dengan demikian 

koefisien korelasi variabel penerapan prinsip good governance dengan 

produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda 

Kalimantan Timur dimana variabel pemanfaatan electronic government sebagai 

variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh 
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populasi pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan 

Timur. Kemudian hasil selanjutnya diperoleh Ftest > Ftabel (7,636 > 4,00). Artinya 

korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat hubungan 

yang murni antara penerapan prinsip good governance dengan produktivitas kerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur 

dengan mengendalikan variabel pemanfaatan electronic government. Sedangkan 

Setelah variabel penerapan prinsip good governance dikontrol untuk seluruh 

sampel, maka korelasinya sebesar 0,521. Dengan begitu pula diketahui bahwa ttest 

lebih besar dari ttabel (4,603 > 1,672). Dengan demikian koefisien korelasi variabel 

pemanfaatan electronic government dengan produktivitas kerja pegawai pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur dimana variabel 

penerapan prinsip good governance sebagai variabel pengontrol adalah signifikan 

yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur. Selanjutnya diperoleh 

pula Ftest > Ftabel (20,818 > 4,00) artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni 

atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang murni antara pemanfaatan 

electronic government dengan produktivitas kerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan mengendalikan 

variabel penerapan prinsip good governance. 

Selanjutnya analisis korelasi ganda yang menunjukkan arah dan kuatnya 

pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap variabel lainnya. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 23.0 diperoleh 

hasil korelasi ganda  antara X1 dan X2 dengan Y yaitu Multiple R = 0,715 ini 

menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan arah yang positif dari penerapan 

prinsip good governance dan pemanfaatan electronic government dengan 

produktivitas kerja pegawai. Kemudian untuk mengukur derajat 

kecocokan/ketepatan variabel penerapan prinsip good governance dan 

pemanfaatan electronic government dengan produktivitas kerja pegawai 

digunakan koefisien determinasi, dari perhitungan angka R Square maka 

diperoleh hasil sebesar 0,511 atau 51,1% produktivitas kerja pegawai memiliki 

hubungan dengan penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan electronic 

government. Dengan demikian sisa hubungan sebesar 48,9 persen memiliki 

hubungan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor lain. Serta  diketahui Ftest > 

Ftabel atau (28,782 > 4,00 ), maka korelasinya adalah signifikan yang berarti dapat 

dikatakan penerapan prinsip good governance dan pemanfaatan electronic 

government secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan 

produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda 

Kalimantan Timur. 

 

Kesimpulan  
Secara keseluruhan hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini dapat 

diterima atau terbukti kebenarannya. Hipotesis yang diterima berupa : 
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a. Terdapat korelasi yang kuat, positif dan signifikan antara penerapan prinsip 

good governance dengan produktivitas kerja pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Samarinda Kalimantan timur. 

b. Terdapat korelasi yang kuat, positif dan signifikan antara pemanfaatan 

electronic government dengan produktivitas kerja pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Samarinda Kalimantan timur. 

c. Terdapat korelasi yang kuat, positif dan signifikan antara penerapan prinsip 

good governance dan pemanfaatan electronic government secara bersama-

sama dengan produktivitas kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Samarinda Kalimantan timur. 
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