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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja pegawai dinas 

pekerjaan umum di kabupaten Mahakam ulu dengan melihat  kualitas dan 

kuantitas dari kinerja pegawai di dinas perkerjaan umum yang 

bertanggungjawab dalam melaksanakan otonami daerah dalam bidang 

perkerjaan umum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan 

untuk menggambarkan kejadian, fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa sebenarnya terjadi 

di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di dinas pekerjaan umum di Kabupaten 

Mahakam Ulu yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian 

lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja seorang pegawai dapat dilihat dari 

kemampuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya hal ini dapat dilihat dari kualitas kerja pegawai yang diukur dari 

prestasi kerja yang diperoleh sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Prestasi kerja seorang pegawai dapat diukur dari out put serta feed back dari 

manajemen sumber daya manusianya yang memiliki komitmen kerja yang dapat 

membrikan hasil serta prestasi kerja yang maksimal.  

 

Kata kunci: kinerja, pegawai 

 

Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan daerah yang 

mengemukakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat khususnya masyarakat didaerah yang merupakan hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur masyarakat setempat berdasarkan 

undang-undang. 

 Berdasarkan isu sentral yang berkembang dewasa ini, relevan dengan 

aparatur pemerintahan diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan, 

rendahnya disiplin pegawai, masih adanya kolusi dan neponisme dalam 
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menempatkan dan promosi pegawai, menurutnya kinerja pegawai yang berakibat 

rendahnya produkvitas kerja, dan berbagai permasalahan tersebut dalam rangka 

meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  

Hal tersebut tercermin pada diberilakukannya undang-uandang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara 

pemerintahan pusat  dan daerah yang merupakan perubahan dari Nomor  22 dan 

25 Tahun 1999, menujukn adanya itikat baik dari pemerintah daerah, agar 

pemerintah daerah lebih terpacu untuk mengembangkan, memanfaatkan  dan 

mendayagunakan sumberdaya yang memiliki guna terlaksanakan otonomi daerah 

dan efektif dan efisien. 

Era kemerdekaan pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi 

dalam 2 Kepatihan yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Saat berlaku UU Nomor 

27 Tahun 1959, Kutai ditata ke dalam 3 Dati II, yakni Kotapraja Balikpapan, Dati 

II Kutai, dan Kotapraja Samarinda. Era reformasi, saat berlaku UU Nomor  22 

Tahun 1999, kabupaten Dati II Kutai Kartanegara dimekarkan jadi 4 wilayah 

administratif yaitu kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan 

Kota Bontang. Wilayah eks-Onderafdeeling Boven Mahakam menjadi bagian dari 

wilayah Kabupaten Kutai Barat. Wilayah eks-Onderafdeeling Boven Mahakam 

yang sempat terbagi dalam 2 kecamatan, yaitu Long Iram dan Long Pahangai, 

belakangan dimekarkan menjadi 7 kecamatan yaitu Long Hubung, Laham, Long 

Bagun, Long Pahangai dan Long Apari. 

Pada setiap instansi pemerintah mempunyai cara tersendiri untuk 

memajukan organisasinya. Dengan berbagai cara inilah kita akan menemukan 

solusi dari permasalahan yang kita hadapi dalam memimpin organisasi, dalam hal 

ini organisasi yang penulis tuju adalah organisasi yang bergerak dalam bidang 

teknis. Dengan pesatnya karakter tersebut sesuai dengan bidang yang dimiliki 

guna memimpin suatu organisasi kearah yang lebih maju. Dinas Pekerjaan Umum 

yang merupakan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan 

Umum, kehadirannya sangat memberikan warna terhadap pelayanan publik. 

Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkaan wewenang, 

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bidang 

pekerjaan umum. Untuk mewujudkan tujuan pekerjaan pemerintahan yang 

berkualitas manajemen sumber daya manusia harus benar-benar dikelola.  

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang 

terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Kabupaten 

Mahakam Ulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, 

Indonesia. Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat 

yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di 

gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).  terdiri 

dari lima kecamatan dan lima puluh desa/kelurahan. Pembentukan Kabupaten 

Mahakam Ulu bertujuan mempermudah pelayanan.  

Kemudian tingkat pendidikan pegawai umumnya hanya lulus sekolah 

menengah atas dan ada yang mengikuti paket, nampak juga oleh penulis bahwa 

kinerja pegawai selalu menunda  kerjaannya. Berdasarkan observasi penulis 
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dalam melaksanakan kegiatan magang dengan waktu yang cukup lama selama 60 

hari dimana penulis perhatikan pegawai tidak displin di Dinas perkerjaan umum 

seperti selalu pulang lebih awal dan datang terlambat dari jam pulang atau jam 

istirahat yang ditentukan dengan alasan tidak ada kerjaan di Dinas dan kerjaan 

yang diberikan atasan selalu menghambat kegiatan dan itu yang membuat kerja 

sama antara bawahan dan atasan itu tidak ada. 

 Kinerja mrupakan suatu kondisi yang harus diketahui konfirnasi kepada 

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasl suatu instensi 

dihubungkan dengan visi yang dilembangan suatu orgaisasi serta mengetahui 

dampak positif dan negative dari suatu kebijakan oprasional. 

 

Kerngka Dasar Teori 

Manajemen Sumber Daya Manusia  
Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia menjadi perencanaan, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun 

alat-alat yang dimilki perusahaan begitu canggih. Alat-alat canggih yang dimiliki 

perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran karyawan tidak 

diikutsertakan. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menjadi bagian dari 

manajemen yang fokus pada peranan pengaturan manusia dalam mewujudkan 

tujuan organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa pengertian Manajemen 

Sumber Daya Manusia: Menurut Hasibuan (2013; 10) MSDM adalah ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut 

Schuler, et al. (dalam Sutrisno 2014; 6) MSDM merupakan pengakuan tentang  

pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat 

penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan 

menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber 

daya manusian tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan 

individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Mangkunegara (2013; 2) MSDM 

adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada 

individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara 

maksimaldi dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pengembangan individu pegawai. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para 

ahli diatas, dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 

pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan 

efesien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan. Menurut 

Hasibuan (2013; 14) Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan 

mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa 

sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. 

 

Kinerja Pegawai 
Kinerja merupakan pembahasan yang akan dijelaskan dengan detail pada 

artikel berikut ini. Adapun didalam artikel teori kinerja menyangkut aspek 
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beberapa mata pelajaran yakni seperti materi ekonomi manajemen, 

pembangunan, administrasi publik, materi manajemen sumberdaya manusia dan 

semua mata pelajaran yang menyangkut dengan ketenagakerjaan dan kinerja 

pegawai. Kinerja baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya 

tujuan organisasi oleh karena itu kinerja juga merupakan sarana penentuan dalam 

mencapai tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan 

karyawan.Kinerja (Performance) merupakan hasil atau keluaran dari suatu 

proses (Nurlaila, 2010: 71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, 

kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang 

diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans,2005:165). Kinerja 

merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar 

yang ditetapkan (Dessler, 2000: 41). Stephen Robbins menemukan bahwa 

kinerja diartikan sebagai evaluasi terhadap perkerjaan yang dilakukan individu 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama (Robbins, 1996; 

439) 

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

(Mangkunagara, 2002: 22). Sementara menurut Wibowo (2010), kinerja 

mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Colquitt, LePine, dan Wesson (dalam Sinambela, 2012) mengemukakan 

bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan 

kontribusi, baik secara positif maupun negatif, pada penyelesaian tujuan 

organisasi. Pendapat lain memandang kinerja sebagai cara untuk memastikan 

bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan 

mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada 

tujuan, ukuran dan penilaian (Cascio, 2013). Pendapat lain lagi menyatakan 

bahwa kineja adalah hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan organisasi 

seperti kualitas, efisiensi dan kriteria lain dari efektivitas (Gibson, Ivancevich, 

Donnelly, danKonopaske, 2012). Sinambela (2012), mengemukakan bahwa 

kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangat lahperlu, sebab dengan kinerja 

ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas 

dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan. 

Seiring dengan pendapat diatas, Withmore (dalam Sinambela, 2012) 

mengemukakan kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi 

tanggung  jawabnya dengan menetapkan standar tertentu. Untuk meningkatkan 

kinerja yang optimum perlu diterapkan standar yang jelas, yang dapat menjadi 

acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat 

melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu orgnisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam upaya mencapai 
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tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melangar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika (Prawirosentono 1999; 2). 

Penilaian kinerja pegawai 
Aktifitas untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkerjaan yang 

dilakukan dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan seluruh kegiatan yang 

telah direncanakan sebelumnya. Aktivitas ini lazimnya disebut dengan penilaian 

kerja. Keberhasilan penentuan pencapaian tugas terhadap individu akan dapat 

penghargaan penetapan kinerja organisasi. Menurut Handoko (2003; 153) 

mengemukakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi pegawainya. Kegiatan 

ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka. Penilaian 

atau dalam berbagai kepustakaan lazim disebut evaluasi kerja adalah suatu 

metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang 

atau unit-unit kerja dalam organisasi sesui dengan standar kinerja atau tujuan 

yang ditetapkan terlebih dahulu. (Simanjuntak, 2005; 103). Prawiro Suntoro 

dalam Pabundu (2006) menemukan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah 

dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi pada periode waktu tertentu. 

 

    Indikator Untuk Mengukur Kinerja 

    Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, 

    yaitu: ( menrut Robbins, 2006; 260) 

1. Kualitas kerja diukur dari persepsikaryawan  terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan.  

2. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas  merupakan tingkat penggunaan sumberdaya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahanbaku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumberdaya. 

5. Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggungjawab karyawan terhadap kantor. 

 

Metode Penelitian  

Sesuai dengan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan, informant 

dan key informant sebagai sumber untuk memperoleh data. Key Informan adalah 

1 orang  dari kepala dinas diantaranya Bapak Solman sebagai kepala Dinas. 
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Sedangkan Informan adalah 4 orang dari orang skretaris dan bagian kepegawaian 

2 orang dari masyarakat yang kerja di Dinas tersebut, untuk penulisan skripsi 

sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Analisis data yang penulis gunakan 

dalam peneitian ini adalah metode perbandingan Analisis Komparatif konstan 

(Constant Comparative Analysis) Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan 

untuk penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik 

pengumpulan data, yaitu: Penelitian kepustakaan (Library Research), Penelitian 

lapangan (Field Work Research), Pengamatan/Observasi, wawancara, Dokumen. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kualitas Kerja Diukur Dari Persepsi Karyawan Terhadap Kualitas Pekerjaan 

Yang Dihasilkan Serta Kesempurnaan Tugas Terhadap Keterampilan dan 

Kemampuan Karyawan.  

Berdasarkan hasil penelitia/wawancara yang penulis lakukan antara key 

infoman dan informan dapat dikatakan bahwa pekerjaan pegawai dalam 

menyelesaikan kerjanya dengan berkaulitas. Diaman setiap pendapat tidak 

memiliki pendapat yang sama dan selalu  berbeda-beda antara informan dan key 

informan yang mana dilihat secara langsung dan yang tidak melihat langsung cara 

kinerja seseorang pegawai. Jika dilihat dengan Standar Oprasiona Prosedur (SOP) 

dalam menyelesaian pekerjaan dapat dianalisis, konfirmasi, dan dipriksa 

kelengkapannya agar dapat di verifikasikan dengan jelas. Sedang kan masyarakat 

tidak melihat langsung kinerja pegawai dan selalu melihat yang bisa merekan 

lihat mereka tidak melihat secara nyata. Yang dimana Manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) menjadi bagian dari manajemen yang fokus pada peranan 

pengaturan manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. 

Dimana MSDM merupakan pengakuan tentang  pentingnya tenaga kerja 

organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi 

kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan 

kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusian tersebut digunakan 

secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kinerja adalah 

kemampuan seseorang yang dapat diperoleh dengan mengambarkan suatu 

karakter dan tanggung jawabnya masing-masing. Dimana suatu hasil kerja atau 

tingkat kemampuan seseorang dapat dipengaruhi pemahamannya atas 

keterampilan kinerja yang melakukannya, oleh karenanya seseorang harus dapat 

meningkatkan kemampuan dan keterampilannya yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya demi tercapainya tujuan organisasi. Aktifitas organisasi 

juga  dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkerjaan yang dilakukan 

dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Aktivitas ini lazimnya disebut dengan penilaian kerja. 

Keberhasilan penentuan pencapaian tugas terhadap individu akan dapat 

penghargaan penetapan kinerja organisasi. Penilaian atau dalam berbagai 

kepustakaan lazim disebut evaluasi kerja adalah suatu metode dan proses 
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penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja 

dalam organisasi sesui dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih 

dahulu. 

Kuantitas Jumlah Yang Dihasilkan Dinyatakan Dalam Istilah Seperti Jumlah 

Unit, Jumlah Siklus Aktivitas Yang Diselesaikan. 

Bahwa kuantitas pegawai dalam berkerja dapat dikatakan cukup memuaskan 

bagi atasan dan masyarakat yang ada disekitar Dinas perkerjaan Umum 

Kabupaten Mahakam Ulu, kinerjaa seseorang tidak dilihat atau dinilai dengan 

cara pegawai berkerja melainkan dengan cara melihat hasil dari kinerja pegawai. 

 

Ketepatan Waktu Tingkat Aktivitas Diselesaikan Pada Awal Waktu Yang 

Dinyatakan, Dilihat Dari Sudut Koordinasi Kengan Hasil Output Serta 

Memaksimalkan Waktu Yang Tersedia Untuk Aktivitas Lain.  

Berdasarkan dari informasi yang penulis dapatkan dari informan dan key 

informan mealui wawancara langsung, bahwa ketepatan waktu kerja  pegawai 

yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan masyarakat, dimana ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas/kerja yang cepat menyelesaikanya, jika menurut 

masyarakat ketidak ketepatan turun kerja pegawai dapat mempengaruhi kerja 

pewai jika sering pegawai. 

 

Efektivitas Merupakan Tingkat Penggunaan Sumberdaya Organisasi (Tenaga, 

Uang, Teknologi, Bahan Baku) Dimaksimalkan Dengan Maksud Menaikkan 

Hasil Dari Setiap Unit Dalam Penggunaan Sumberdaya.  

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas 

jasa kegiatan yang dijalankannya, begitu juga suatu program kerjan akan efektiv 

jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan kinerjan pegawai 

dengan baik. 

Hasil wawancara penulis secara langsung antara informan dan key infoman 

dimana pegawai dapat secara efektivitas pegawai cukup baik dalam 

memlaksanakan tugas/kerja pegawai yang ada dapat terselesaikan dngan 

efektivitas yang mendukung didalam kinerja pedawai, akan tetapi masing-masing 

perkerjaan memiliki operator yang yang dikerjakan bersama dengan anggotannya. 

 

Kemandirian Tingkat Seorang Karyawan Yang Nantinya Akan Dapat 

Menjalankan Fungsi Kerjanya Komitmen Kerja. Merupakan Suatu Tingkat 

Dimana Karyawan Mempunyai Komitmen Kerja Dengan Instansi dan 

Tanggungjawab Karyawan Terhadap Kantor. 

Sikap/perilaku dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak 

bebas, benar, dan bermanfaat; berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur 

dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, 

sesuai dengan hak dan kewajibannya. sehingga dapat menyelesaikan masalah-
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masalah yang dihadapinya, serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan 

yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan. 

Berdasarka dari informasi yang penulis dapatkan dari key informan dan 

informan adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada 

orang lain. Dimana melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas 

dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan 

hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya, serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah 

diambilnya melalui berbagai pertimbangan yang ada pada tanggung jawabnya 

dalam tugas dan kewajibannya. Ini hal yang mana dilihat suatu sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 

dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

 

Faktor Penghambat 
   Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat kinerja pegawai di dinas   

perkerjaan umum kabupaten Mahakam Ulu: 

1) Berdasarkan masalah yang diketahui bahwa tidak adanya saksi 

administrasi dari atasan kepada pegawai di Dinas Perkerjaan Umum 

Kabupten Mahakam Ulu.  

2) Penilaian Kinerja dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat 

peninjauan sistem penialaian kinerja pegawai berdasarkan penilaian 

prestasi kinerja pegawai yang adanya kekurangan didalamnya. 

3) Dimana dalam kinerja pegawai terdapat permasalahan kinerja yang 

menjadi faktor penghambat kinerja pegawai kerja tidak dapat  menggunakan 

pengukuran kinerja pegawai yang karena pada saat ini sebagian besar pekerjaan 

yang diberikan kepada pegawai adalah pekerjaan yang dilakukan secara tim, 

sehingga diharapkan kinerja yang dicapai akan lebih baik.  

 

Kesimpulan dan rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik  kesimpulan 

Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, bisa 

dikatakan cukup baik dapat dilihat pada fokus penelitian  berikut : 

1. Kinerja Pegawai di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai  terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan pegawai dapat dikatakan telah terlaksana dengan cukup baik. 

b. Kuantitas jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan dengan baik, maka dapat 

dikatakan cukup baik . 

c. Ketepatan waktu tingkat aktivitas diselesaikan padaawal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain, maka dari hasil 
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penelitian dapat penulis simpulkn bahwa ketepata waktu bisa dikatakan 

cukup baik. 

d. Efektivitas tingkat penggunaan sumberdaya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumberdaya, dapat dikatakan 

terlaksanakan cukup baik.  

e. Kemandirian tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja, dapat dikatakan cukup baik 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pegawai di Dinas 

Perkerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu maka penulis memberikan 

Rekomendasikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kualitas kinerja 

pegawai, dalam hal ini kualitas kinerja pegawai sangat kurang. Dengan adanya 

hal tersebut maka pegawai perlu meningkatkan kemampuan yang dimilikinya 

dengan diadakan DIKLAT ( pendidikan dan pelatihan) dari Dinas Perkerjaan 

Umum Kabupten Mahakam Ulu.  

2. Berdasarkan penilaian prestasi kinerja pegawai karena masih terdapat beberapa 

kekurangan didalamnya, diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap 

sistem penialaian kinerja pegawai.  

3. Untuk mengukur kinerja pegawai, sebaiknnya menggunakan pengukuran 

kinerja berbasis tim karena pada saat ini sebagian besar pekerjaan yang 

diberikan kepada pegawai adalah pekerjaan yang dilakukan secara tim, 

sehingga diharapkan kinerja yang dicapai akan lebih baik.  
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