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         ABSTRAK 

 

         Emilia Hesti Tandi, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Pengaruh Kualitas Aplikasi E-Planning, 
Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Kepemimpinan terhadap 
Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur). Ketua Komisi Pembimbing: Nurkholis. Anggota Komisi 
Pembimbing: Imam Subekti. 

 

         Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris  
pengaruh kualitas aplikasi e-planning, penerapan sistem pengendalian internal, 
dan kualitas kepemimpinan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Hasil 
penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris mengenai faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara secara teoritis sehingga, 
dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan 
Provinsi NTT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini digunakan Structural Equation Modeling (SEM), 
dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan smart PLS 
3.2.8. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Cluster Random Sampling dengan 78 Aparatur sebagai sampel. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kualitas aplikasi e-planning, penerapan sistem 
pengendalian internal dan kualitas kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 
 
Kata Kunci : Kualitas Aplikasi E-Planning, Penerapan Sistem Pengendalian 
Internal, Kualitas Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara. 
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ABSTRACT 

 

 

                Emilia Hesti Tandi, Master Program in Accounting, Faculty of 
Economics and Business, Brawijaya University, Malang. The Effect of E-Planning 
Application Quality, The Implementation of Internal Control System and 
Leadership Quality on the Performance of State Civil Apparatur. (A Study on the 
Education Board of East Nusa Tenggara Province). Head of Advisory 
Commissions: Nurkholis. Member of Advisory Commissions: Imam Subekti. 
 
 This research aims to test and to empirically prove the effect of e-planning 
application quality, the implementation of internal control system and leadership 
quality on State Civil Apparatur performance. The results of this research are 
able to provide empirical evidence about the factors that effect the performance 
of State Civil Apparatur theoretically, therefore in the future it would benefits 
academician, practician, and policy maker. Moreover, the population of this 
research are State Civil Apparatur of the education board of East Nusa Tenggara 
Province. Furthermore, this research uses quantitative method and rearding to 
the hypothesis testing, the Structural Equation Modeling (SEM) being used along 
with Partial Least Square (PLS) approach with the support of smart PLS 3.2.8. 
The sampling method of this research was using Cluster Random Sampling 
method with 78 Apparatur as the sample. The results of this research show that 
the e-planning application quality, the implementation of internal control system 
and leadership quality has a positive and significant effect on the performance of 
State Civil Apparatur. 
 

Keywords : E-Planning Application Quality, The Implementation of Internal 
Control System, Leadership Quality, State Civil Apparatur Performance. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan dunia di era globalisasi berdampak pada perubahan berbagai 

tatanan kehidupan organisasi, baik di sektor privat maupun publik. Oleh karena itu 

organisasi pemerintahan harus mampu mewujudkan Good Governance atau 

pemerintahan yang mampu melayani berbagai kepentingan publik  dalam memenuhi 

kebutuhan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Untuk meningkatkan pelayanan organisasi, diperlukan keseimbangan antara 

kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi (Walsh, 2018). 

     Perubahan tidak dapat dihindari bagi organisasi seperti halnya di setiap lingkungan 

kehidupan. Apa pun alasannya, organisasi harus berubah, dengan mengingat tujuan 

akhir untuk bertahan hidup dan menjadi sukses. Organisasi beroperasi dalam 

lingkungan di mana globalisasi adalah ekspresi umum dari fenomena yang mendorong 

dinamika besar dalam lingkungan bisnis di seluruh dunia dan bisnis ataupun dalam 

konteks sektor publik (Adeniji et al., 2018). 

     Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal 

yang berkaitan erat dengan  pengembangan dan  peningkatan  kemampuan 

organisasi, tidak terlepas dari pentingnya sumber daya manusia dalam posisinya 

selaku  perencana, pelaksana dan pengendali atas keseluruhan aktifitas suatu 

organisasi. Dinamika perubahan tersebut melewati batas ruang antar bangsa dan 

negara di dunia tanpa kecuali termasuk negara Indonesia, dimana tuntutan perubahan 

telah melahirkan era reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
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pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dimana 

posisi pemerintah daerah menjadi ujung  tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan terutama dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.  

     Untuk mengoptimalkan kerja Organisasi Perangkat Daerah, di perlukan 

pemberdayaan birokrasi. Pemberdayaan birokrasi disini lebih difokuskan kepada 

pemberdayaan aparatur pemerintah, dimana Pegawai Negeri Sipil yang 

berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan pengendali 

pelaksanaan pembangunan dituntut untuk memiliki kemampuan managerial yang 

optimal. Disamping itu Pegawai Negeri harus memiliki perilaku, keterampilan dan 

tingkat intelektual yang dapat dijadikan  panutan dan tauladan, terutama dalam 

menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur pemerintah, meliputi: fungsi 

pelayanan (service), fungsi pengaturan (regulation), fungsi pembangunan 

(development), fungsi pemberdayaan (empowering), dan fungsi perlindungan 

(protection). 

     Pegawai Negeri sebagai bagian dari sumber daya aparatur perlu 

dikembangkan, didorong dan  ditumbuhkan prakarsa dan kreativitas untuk 

mampu menunjukan disiplin, kinerja dan produktivitas kerja yang optimal dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan publik di bidang pembangunan, 

pemerintahan dan kemasyarakatan.  

     Kinerja karyawan adalah parameter kinerja organisasi, sehingga kinerja kerja 

karyawan harus dievaluasi terus menerus dalam upaya mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja organisasi  (Chong et al., 2018). Berkembang tidaknya 

potensi prakarsa, kreativitas yang dapat memberikan  kontribusi terhadap 

disiplin, kinerja maupun produktivitas Pegawai Negeri Sipil secara individual 

maupun institusional, tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor internal dari 

Pegawai Negeri yang bersangkutan maupun faktor eksternal dimana Pegawai 

Negeri yang bersangkutan bekerja. Faktor internal antara lain: faktor pendidikan, 



3 

 

 

keahlian, motivasi, pendapatan, kesehatan. sedangkan faktor eksternal antara 

lain seperti: sistem penggajian, pola rekruitmen, pola distribusi kerja, suasana 

lingkungan  kerja, kepemimpinan, sarana kerja, dan lain-lain. 

     Pegawai adalah salah satu bentuk aset internal yang paling berharga yang 

dimiliki oleh organisasi (Fahmi, 2016). Kemajuan ekonomi pengetahuan, modal 

manusia daripada aset fisik telah menjadi sumber daya strategis bisnis yang 

penting (Liu, Lin, & Shu, 2017). Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan 

dan meningkatkan kinerja para pegawai, sehingga dapat memaksimalkan segala 

pekerjaan yang ada pada suatu organisasi.  

     Kinerja aparatur harus terus ditingkatkan oleh organisasi karena tingkat 

kinerja adalah faktor kunci dalam menentukan  efek umpan balik  (Lourenço et 

al., 2018). Organisasi yang melakukan evaluasi kinerja secara rutin kepada 

pegawai, dengan memberikan penilaian terhadap berbagai hasil evaluasi kinerja, 

akan mendorong pegawai melakukan pekerjaan dengan baik untuk terus 

meningkatkan kinerja. 

     Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi kesetiaan terhadap Pancasila, 

UUD RI 1945 dan pemerintah. ASN dalam kesetiaan terhadap negara, 

mewujudkannya melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Namun 

dalam penerapannya sikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas, belum terlaksana secara maksimal, sehingga  dalam upaya 

peningkatan kinerja, pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menegaskan tentang disiplin ASN  yang 

memuat secara jelas tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang 

harus ditaati dan dipatuhi oleh semua ASN, dan hukuman disiplin yang dapat 

dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan 

hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina ASN yang telah melakukan 
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pelanggaran, agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri demi peningkatan 

kualitas. 

     Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan 

bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 

nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya 

pegawai negeri. Pembinaan Aparatur Sipil Negara harus dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan 

sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, dengan maksud 

untuk memberi peluang bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi tinggi untuk 

meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara 

sehat. 

     Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara, memuat secara jelas tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-

larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua ASN, dan hukuman disiplin 

yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. 

Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas menyebutkan jenis hukuman disiplin 

yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan 

sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk menghukum serta 

memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga 

dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah 

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

     Dinas pendidikan merupakan instansi yang bertugas melayani kepentingan 

publik terkait segala proses di bidang pendidikan dan memiliki tanggung jawab 

yang cukup besar terutama karena adanya pengalihan wewenang SMA dan 
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SMK ke provinsi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan maksimal, agar dapat mengatasi 

berbagai persoalan di bidang pendidikan. Namun kenyataannya masih terdapat 

permasalahan berkaitan dengan kinerja ASN yaitu : 

1. Data realisasi anggaran yang tidak mencapai target  (Sumber Laporan 

Realisasi APBD Dinas Pendidikan Tahun 2018). 

Tabel 1.1 
Data Realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2018 

 
 

No 
 
Program Kegiatan dan Belanja 

Januari – Agustus 2018 

Target Realisasi 

  %Keu %Fisik %Keu %Fisik 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.81 % 54.81 % 39.15 % 53.79 % 
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
74.45 % 76.43 % 66.42 % 68.26 % 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

63.00 % 65.00 % 23.90 % 65.00 % 

4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan 54.37 % 60.04 % 49.68 % 56.09 % 
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 63.00 % 65.00 % 60.37 % 65.00 % 
6. Program Pendidikan Khusus dan Layanan 

Khusus 
61.45 % 24.55 % 62.17 % 69.13 % 

Sumber :Laporan Realisasi APBD Dinas Pendidikan 2018 

     Berdasarkan data realisasi anggaran diatas, dapat terlihat bahwa banyak 

program kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target. Pengamat Ekonomi 

Daniey Adi Purwanto mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan 

realisasi anggaran rendah, Pertama, lemahnya perencanaan anggaran. 

rendahnya daya serap mencerminkan perencanaan program dan proyek 

pemerintah yang lemah dan tidak matang. Rencana pelaksanaan jadwal kerja 

tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi, bahkan hampir 

setiap tahun ada pembahasan APBN-P/APBD-P. Jika penyusunan anggaran 

dilakukan dengan valid dan akuntabel mestinya revisi anggaran tidak perlu 

terjadi. 
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     Adanya peluang revisi anggaran menyebabkan ketidakpastian dan 

tertundanya keputusan alokasi anggaran. Kedua, proses pembahasaan 

anggaran yang memakan waktu dan penuh dengan pengaruh politik. 

Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran 

pada bulan Desember sehingga mulai Januari masing-masing OPD sudah siap 

melaksanakan program kerja masing-masing, namun kenyataannya 

bertentangan, dan mengakibatkan program dan kegiatan baru mulai berjalan 

efektif pada bulan maret. 

     Keterlambatan yang terjadi merupakan kontribusi kedua belah pihak. Satu 

sisi, anggaran yang diajukan pemerintah sering banyak yang tidak tepat sasaran, 

sementara dari sisi DPR sendiri tak jarang banyak konflik berkepentingan. 

Terakhir, lambatnya proses tender. Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan 

barang dan jasa perlu diperbaiki dan dilakukan sosialisasi lebih luas. Pejabat 

pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran masih banyak yang kurang 

memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. 

(Kertiyasa, 2010) 

     Berkaitan dengan beberapa masalah terkait dengan target yang tidak 

tercapai,  pemerintah memerlukan para perencana yang mampu menganalisis 

berbagai masalah dalam organisasi sehingga tepat sasaran dan kemudian dapat 

dituangkan kedalam program dan kegiatan dengan penetapan pagu anggaran 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mengurangi adanya revisi anggaran 

sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanaan sesuai waktu yang 

ditentukan. Adanya capaian anggaran yang tidak sesuai dengan target yang 

ditetapkan, merupakan bukti dan sekaligus mengindikasikan bahwa masih 

banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pengelola anggaran  

(Rustini, Suardikha, & Astika, 2015). 
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     Data tersebut merupakan realisasi APBD dari bulan Januari – Agustus 2018, 

namun jika melihat data perbulannya realisasinya cukup rendah, bahkan pada 

bulan januari dan februari realisasinya masih 0 %. 

2. Berdasarkan wawancara langsung pada pegawai di bagian Perencanaan 

Data dan Evaluasi, peneliti menemukan bahwa, Dinas Pendidikan juga 

mendapat surat teguran dari Bappeda mengenai keterlambatan 

penyampaian laporan realisasi anggaran. 

3. Adanya Keterlambatan pembayaran gaji guru SMA dan SMK. (Anonim, 

2017) 

     Keterlambatan pembayaran gaji diakibatkan adanya pengalihan wewenang 

SMA/SMK ke provinsi dan mengakibatkan beban pekerjaan meningkat, 

sedangkan aparatur yang bekerja di bagian penggajian masih dengan formasi 

yang sama dan dengan sistem yang sama seperti sebelumnya. Aparatur yang 

ada dituntut untuk bekerja maksimal, sedangkan data-data terkait pengalihan 

belum 100% rampung sehingga mengakibatkan para aparatur dibagian 

penggajian kesulitan untuk mengelola data-data para guru dalam pembayaran 

gaji. 

     Sistem penggajian juga masih menggunakan cara yang manual dan 

diperlukan penambahan jumlah aparatur untuk bekerja di bagian penggajian. 

Namun dengan adanya penambahan aparatur baru, diperlukan penyesuaian dan 

proses belajar lagi untuk memahami prosedur penggajian yang ada. Oleh karena 

itu terjadi keterlambatan pembayaran gaji guru baik guru tetap maupun guru 

kontrak dan juga pegawai Dinas Pendidikan Provinsi yang masih mengalami 

masalah terkait keterlambatan penerimaan gaji bulanan dan juga tunjangan 

kesejahteraan (kesra). 

     Selain itu, kurangnya suatu pengawasan serta kurang diterapkannya sistem 

reward dan punishment terhadap pegawai dan pembagian tugas yang tidak 
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merata mengakibatkan pegawai tidak bekerja secara maksimal, dan 

mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan pada beberapa pegawai.  

     Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja ASN, tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu 

organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja ASN, baik yang telah dibuktikan 

secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu, maupun faktor-faktor yang belum 

dimasukkan dalam penelitian. 

     Salah satu variabel  yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

kinerja Aparatur Sipil Negara, adalah penerapan teknologi informasi yang 

digunakan oleh pemerintah agar memacu para pegawai bekerja secara efektif 

dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini menembus 

dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari banyak negara di dunia (Gouvea, 

Kapelianis, & Kassicieh, 2018).  Penerapan teknologi informasi pada sektor 

publik dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarat, seperti 

pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat 

ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profile  daerah.  

     Teknologi informasi dipandang sebagai suatu solusi dalam menghadapi 

tantangan yang dialami oleh sektor publik, terutama tantangan dalam 

peningkatan layananan dan tuntutan adanya transparansi dalam hal pengelolaan 

keuangan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan 

terhadap masyarakat. Dengan adanya pengembangan terhadap suatu teknologi 

informasi, maka pemerintah dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan 

efisien. 

     Berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, Pemerintah 

mengembangkan suatu aplikasi yaitu aplikasi e-planning yang bertujuan untuk 

membantu para pihak perencana anggaran baik di tingkat OPD, maupun di 
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tingkat daerah dan desa, agar segala proses perencanaan dan penganggaran 

dapat berjalan secara maksimal. 

     Pengembangan teknologi ini, dipandang dapat meningkatkan kinerja ASN, di 

lingkup pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur. Asumsinya bila para 

karyawan dapat menggunakan teknologi informasi yang ada, maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Agar hubungan antara teknologi Informasi 

dengan kinerja dapat memberikan dampak yang positif, maka teknologi informasi 

tersebut harus dimanfaatkan dengan tepat dan harus mempunyai kecocokan 

dengan tugas yang didukung. 

     Selain itu diperlukan juga penerapan sistem pengendalian internal yang 

memadai, khususnya kepada pegawai, sehingga dapat mengontrol setiap 

pekerjaan dan dapat meningkatkan kualitas kerja para pegawai. Pengendalian 

internal adalah salah satu prinsip utama dalam mengendalikan keamanan dan 

menjaga agar organisasi berjalan secara sehat (Hong, Ramayah, & 

Subramaniam, 2018). Pengendalian internal dalam organisasi dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, yang dimana didalam komponen pengendalian 

internal mempunyai hubungan yang sangat penting sehingga perlu  diterapkan 

didalam setiap organisasi (Taradipa, 2015). 

     Variabel  lain yang digunakan untuk  meningkatkan kinerja pegawai adalah 

kualitas kepemimpinan. Dalam konteks hubungan antara pemimpin dan 

karyawan/pegawai, sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki. 

Seorang pemimpin mempunyai peran juga sebagai penghubung dan 

informasional. Peranan yang bersifat informasional mengandung arti bahwa 

seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, 

penerima dan penganalisa informasi (Fahmi, 2016). 
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     Kualitas kepemimpinan didasarkan pada alasan bahwa semakin baik model 

kepemimpinan seseorang maka akan semakin baik pula pemimpin tersebut 

memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik. Seorang pemimpin harus 

mampu mengarahkan bawahannya agar terus meningkatkan kompetensi kerja, 

termasuk motivasi dalam pengembangan bakat yang dimiliki oleh seorang 

karyawan (Fahmi, 2016). Memahami bakat dan keahlian dengan kesesuaiannya, 

adalah menempatkan karyawan tersebut sesuai dengan tempatnya atau 

diterapkannya konsep “the right man on the right place.” 

1.2 Research Gap  

     Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu 

namun dan terdapat beberapa  kesenjangan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya  diantaranya, penelitian yang 

dilakukan Nugroho (2016) mengenai pengaruh penggunaan teknologi informasi 

terhadap kinerja karyawan, Rakhmansyah, Musadieq, and Susilo (2014) 

mengenai Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja 

Karyawan dan Osman, Shariff, & Lajin (2016) mengenai does innovation 

contribute to employee performance,  hanya meneliti terkait software dan 

hardware dan kurang menjawab manfaat dari penerapan sistem informasi 

tersebut  sedangkan dalam penelitian ini peneliti memasukkan indikator kualitas 

e-planning yang meliputi unsur-unsur kualitas yang terdapat dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana dan menjelaskan manfaatnya terhadap 

peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.  
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     Selanjutnya Taradipa (2015) dengan judul penelitannya adalah pengaruh 

pengendalian intern terhadap kinerja karyawan, menggunakan indikator yang 

terdapat dalam peraturan pemerintah no 60 tahun 2008   sedangkan penelitian 

ini menggunakan indikator yang terdapat dalam Rivai & Mulyadi (2009). 

Penelitian sebelumnya juga memfokuskan penelitiannya pada perusahaan 

swasta yang sudah memiliki prosedur pengendalian internal yang lebih baik, 

sedangkan penelitian ini mencoba melihat penerapan pengendalian internal pada 

sektor publik. 

     Penelitian ini menggunakan teori kinerja sebagai dasar untuk membangun 

hipotesis. Teori kinerja digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara. Kinerja merupakan sebuah 

fungsi atau interaksi dari dimensi kapasitas (capacity), kemauan (willingness), 

dan kesempatan (Blumberg & Pringle, 1982). Teori ini menjelaskan bahwa 

sistem informasi,  kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. 

     Berdasarkan teori kinerja, peneliti akan meneliti unsur-unsur yang 

berpengaruh  terhadap  kinerja  Aparatur Sipil  Negara yakni   kualitas   aplikasi 

e-planning, penerapan sistem pengendalian internal dan kualitas kepemimpinan 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

1.3 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah Kualitas Aplikasi e-planning berpengaruh terhadap kinerja ASN? 

2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap 

kinerja ASN? 



12 

 

 

3. Apakah Kualitas Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja ASN? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas aplikasi e-planning, terhadap kinerja 

Aparatur Sipil Negara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas kepemimpinan terhadap kinerja Aparatur 

Sipil Negara. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi Teoritis, Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

penerapan teori kinerja dalam Organisasi Perangkat Daerah, dengan 

menerapkan variabel kualitas kepemimpinan  agar dapat  mempengaruhi 

pegawai untuk bekerja dengan sesuai dengan tujuan organisasi, kemudian 

berkaitan dengan  sistem pengendalian internal, dimana penerapan sistem 

pengendalian internal organisasi di gunakan untuk meningkatkan  kinerja 

pegawai,  serta penggunaaan variabel kualitas aplikasi e-planning untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi 

informasi dan meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Kontribusi Praktis, Bagi Dinas Pendidikan penelitian ini dapat  menjadi 

masukkan untuk meningkatkan kinerja ASN dengan memberikan berbagai 

pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi, sehingga dapat 

menghasilkan pegawai yang cakap dan berkompeten dalam menggunakan 

teknologi. Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk peningkatkan 
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kinerja pegawai, serta melakukan pelelangan jabatan untuk memilih 

pemimpin sesuai kualitas yang dimiliki. Bagi Aparatur Sipil Negara, sebagai 

masukkan untuk peningkatan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai 

pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kinerja. 

3. Kontribusi Kebijakan, Diharapkan bagi pemerintah daerah, untuk dapat 

mengoptimalkan sistem pengendalian internal terhadap pegawai, dengan 

pengawasan secara teratur sehingga para pegawai akan terpacu untuk 

bekerja secara maksimal  

1.6 Motivasi Penelitian 

     Aparatur Sipil Negara, adalah aset yang penting dalam organisasi. Oleh 

karena itu peningkatan kinerja aparatur menjadi salah satu hal krusial yang perlu 

di tingkatkan dan juga harus terus dipantau oleh pemerintah karena berkaitan 

langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak faktor yang  perlu diperhatikan 

agar bisa mengembangkan kinerja ASN, baik faktor internal maupun eksternal. 

Karena kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi sektor publik 

dan masyarakat, maka sudah sewajarnya penelitian mengenai kinerja perlu 

dilakukan, agar organisasi sektor publik mampu mengembangkan suatu sistem 

dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan terarah, sehingga dapat 

berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Kualitas layanan 

publik yang baik adalah cerminan dari meningkatnya kinerja Organisasi Sektor 

Publik yang  didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

     Penelitian ini berdasarkan pada teori kinerja yang menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia 

memegang peranan penting dalam menjalankan roda organisasi dan sebagai sumber 

daya untuk membantu menyelesaikan segala persoalan yang ada pada suatu 

organisasi. Para ahli berpendapat bahwa praktik manajemen sumber daya manusia 

(SDM), yang dikenal sebagai sistem kerja kinerja tinggi, praktik kerja dengan 

keterlibatan tinggi, atau praktik SDM komitmen tinggi, membantu organisasi mencapai 

hasil yang lebih baik (Shin & Konrad, 2017). 

     Organisasi adalah lembaga sosial yang memiliki tujuan dan merupakan sistem yang 

melakukan kegiatan khusus karena memiliki struktur informasi dan batas yang diakui. 

Kekuatan manusia dari setiap organisasi memainkan peran penting untuk mewujudkan 

tujuannya. (Raei & Rouhani, 2014) 

     Sumber daya manusia yang tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan sumber 

daya manusia tidak berkualitas dan akan berdampak pada buruknya kinerja organisasi 

dalam pelayanan publik. Karena dengan kualitas  sumber daya manusia yang buruk, 

segala persoalan serta berbagai program/kegiatan tidak akan berjalan maksimal.   

2.1.1 Teori Kinerja 

     Teori kinerja digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja manajerial. Kinerja merupakan sebuah fungsi atau interaksi dari 
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dimensi kapasitas (capacity), kemauan (willingness), dan kesempatan(Blumberg 

& Pringle, 1982).  

     Pada level individu, kinerja ditentukan oleh peluang, kemauan, dan kapasitas 

dan, pada gilirannya, merupakan penentu parsial dari masing-masing. Tindakan. 

Misalnya, memberikan satu pengalaman pada pekerjaan, yang seiring waktu 

dapat meningkatkan keterampilan atau kemampuan individu (elemen kapasitas). 

Kinerja pekerjaan yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan kerja pekerja dan 

mengurangi kecemasannya tentang kinerja (elemen kemauan). Dan kinerja 

hebat seorang individu dapat menginspirasi rekan kerjanya (elemen kesempatan) 

untuk melakukan lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendorong individu 

untuk kinerja yang lebih tinggi (contoh ini dapat dilihat paling jelas di acara 

atletik).(Blumberg & Pringle, 1982) 

2.1.2 Variabel Dari Teori Kinerja 

     Teori kinerja memiliki beberapa variabel yang merupakan penjelasan dimensi 

Kapasitas, kemauan, dan kesempatan. Berikut tabel 2.2 menjelaskan variabel – 

variabel dari teori kinerja : 

Tabel 2.1  
Dimensi  Kinerja Kerja 

 
Dimensi Variabel 

Capacity to perform Kemampuan, usia, kesehatan, pengetahuan, 
keterampilan, kecerdasan, tingkat pendidikan, daya 
tahan, stamina, tingkat energi dan keterampilan 
motorik. 

Willingness to perform Motivasi, kepuasan kerja, status pekerjaan, 
kecemasan, legitimasi partisipasi, sikap, karakteristik 
tugas yang dirasakan, keterlibatan pekerjaan, 
keterlibatan ego, citra diri, kepribadian, norma, nilai, 
peran yang dirasakan,harapan, perasaan kesetaraan 

Opportunity to perform Alat, peralatan, bahan, dan persediaan, kondisi kerja, 
tindakan rekan kerja, perilaku pemimpin, mentorisme, 
kebijakan, aturan, dan prosedur organisasi, sistem 
informasi, waktu,upah.  

Sumber : Blumberg dan Pringle (1982) 
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     Setiap dimensi kinerja dapat dibentuk atau diperoleh dari berbagai sumber 

yang berbeda (Blumberg & Pringle, 1982). Dimensi kapasitas berkaitan dengan  

Kemampuan, usia, kesehatan, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, tingkat 

pendidikan, daya tahan, stamina, tingkat energi, keterampilan motorik. Dimensi 

kemauan berkaitan dengan motivasi, kepuasan kerja,  desain tugas, dan sikap. 

Dimensi kesempatan berkaitan dengan peralatan, kebijakan organisasi, aturan, 

prosedur organisasi, sistem informasi, kepemimpinan dan sebagainya. Dimensi 

kesempatan mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap kinerja 

dibandingkan dimensi kemauan dan kapasitas. (Blumberg & Pringle, 1982). 

     Penelitian ini menggunakan variabel dari dimensi kesempatan, karena 

menurut Blumberg & Pringle (1982) dimensi kesempatan mempunyai pengaruh 

yang lebih signifikan dibandingkan dimensi kemauan dan kapasitas. Beberapa 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja 

kayawan yaitu variabel sistem informasi yaitu kualitas aplikasi e-planning, 

variabel perilaku kepemimpinan yaitu kualitas kepemimpinan, dan variabel 

kebijakan, aturan, dan prosedur organisasi yaitu penerapan sistem pengendalian 

internal. 

     Penggunaan variabel ini juga didasarkan pada beberapa alasan yaitu: 

1. Variabel kualitas aplikasi e-planning. Penggunaan variabel ini didasarkan atas 

sistem perencanaan pemerintahan  provinsi Nusa Tenggara Timur sangat 

panjang dan berbelit-belit sehingga mengakibatkan dokumen pelaksanaan 

anggaran yang dihasilkan sering terlambat. Selain itu program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan menyebabkan 

banyak program dan kegiatan di revisi pada saat pengajuan anggaran 

perubahan. 

2. Variabel penerapan sistem pengendalian internal. Penggunaan variabel ini 

didasarkan pada proses kontrol terhadap Aparatur Sipil Negara yang selama ini 
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dijalankan masih kurang maksimal, dan hanya didasarkan pada data kehadiran 

pegawai. Pengawasan terkait dengan kualitas pekerjaan serta jumlah pekerjaan 

yang dihasilkan tidak diperhatikan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 

Penerapan variabel ini  dapat digunakan untuk  memberikan masukkan terhadap 

pemerintah provinsi NTT untuk meningkatkan sistem kontrol terhadap pegawai. 

3. Variabel kualitas kepemimpinan. Penggunaan variabel ini didasarkan pada 

proses mutasi eselon 2, 3 dan 4 yang sering terjadi dilingkup pemerintahan 

provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan  kualitas kepemimpinan yang berbeda-

beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggunakan variabel kualitas 

kepemimpinan. 

2.1.3 Kinerja  Aparatur Sipil Negara 

     Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2013). Pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi dan / atau efektivitas tindakan, Oleh karena itu, ukuran kinerja dapat 

dikuantifikasi dan diverifikasi, (Melnyk et al., 2014). 

     Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

     Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
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suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

     Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

     Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

     Oleh karena itu definisi Kinerja Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Kinerja (Prestasi kerja) pegawai  adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada satuan organisasi sesuai dengan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja ASN bertujuan 

untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang dilakukan berdasarkan sistem 

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

     Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja 

perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah 

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. 

     Kinerja pegawai adalah faktor kunci dari suksesnya sebuah organisasi. Oleh 

karena itu kinerja pegawai perlu diukur, agar pemerintah dapat mengetahui 

kinerja dari masing-masing pegawai untuk kemudian dapat diambil tindakan 

peningkatan kualitas kerja para pegawai yang belum sesuai dengan indikator 

kinerja organisasi. 
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     Penilaian Kinerja Pegawai, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil, terdiri atas unsur sebagai berikut :  

1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60%  

     Penyusunan SKP harus jelas, dapat dikur, relevan, dapat dicapai, dan 

memiliki target waktu. Unsur dalam SKP terdiri atas kegiatan tugas jabatan, 

angka kredit, target berdasarkan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. 

Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan 

karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Setiap 

instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan 

karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan. 

Berkaitan dengan aspek biaya  jika dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung 

oleh anggaran maka penilaian SKP meliputi pula aspek biaya.  

2) Perilaku kerja dengan bobot nilai 40%  

     Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan 

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku kerja terkait dengan 

perilaku yang dilakukan pegawai selama satu tahun berdasar aspek yang dinilai. 

Terdapat 6 aspek dalam penilaian perilaku, yaitu Orientasi Pelayanan, Integritas, 

Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. 

     Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara  no 1 tahun 2013 

tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 

tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, definisi 6 aspek dalam 

penilaian perilaku sebagai berikut : 

 
 
 
 
 



20 

 

 

 

Tabel 2.2 
Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil 

 
 

 

NO 

 
ASPEK YANG 

DINILAI 

  

URAIAN 

NILAI 

ANGKA SEBUTAN 

1. Orientasi 
Pelayanan 

1. Selalu dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap 
sopan dan sangat memuaskan baik untuk 
pelayanan internal maupun eksternal 
organisasi. 

 

91 – 100 

 

Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya dapat menyelesaikan 
tugas pelayanan dengan baik dan sikap 
sopan serta memuaskan baik untuk 
pelayanan internal maupun eksternal 
organisasi. 

 

76 – 90 

 

Baik 

3. Adakalanya dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan dengan cukup baik dan sikap 
cukup sopan serta cukup memuaskan 
baik untuk pelayanan internal maupun 
eksternal organisasi. 

 

61 – 75 

 

Cukup 

4. Kurang dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan dengan baik dan sikap kurang 
sopan serta kurang memuaskan baik 
untuk pelayanan internal maupun 
eksternal organisasi 

 

51 – 60 

 

Kurang 

5. Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas 
pelayanan dengan baik dan sikap tidak 
sopan serta tidak memuaskan baik untuk 
pelayanan internal maupun eksternal 
organisasi. 

 
50 ke 
bawah 

 

Buruk 

2. Integritas 1. Selalu dalam melaksanakan tugas 
bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah 
menyalahgunakan wewenangnya serta 
berani menanggung risiko dari tindakan 
yang dilakukannya. 

 

91 – 100 

 

Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya dalam melaksanakan 
tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak 
pernah menyalahgunakan wewenangnya 
tetapi berani menanggung risiko dari 
tindakan yang dilakukannya. 

 

76 – 90 

 

Baik 

3. Adakalanya dalam melaksanakan tugas 
bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan 
kadang-kadang menyalahgunakan 
wewenangnya serta cukup berani 
menanggung risiko dari tindakan yang 
dilakukannya. 

 

61 – 75 

 

Cukup 

 4. Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam 
melaksanakan tugas dan sering 
menyalahgunakan wewenangnya tetapi 
kurang berani menanggung risiko dan 
tindakan yang dilakukannya. 

 

51 – 60 

 

Kurang 

5. Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam 
melaksanakan tugas, dan selalu 
menyalahgunakan wewenangnya serta 

 
50 ke 
bawah 
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tidak berani menanggung risiko dari 
tindakan yang dilakukannya. 

Buruk 

3. Komitmen 1. Selalu berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi negara 
pancasila, UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk 
dapat  melaksanakan tugasnya secara 
berdaya guna dan  berhasil guna serta 
mengutamakan kedinasan daripada 
kepentingan pribadi dan/atau golongan 
sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 
tempat dimana ia bekerja. 

 

 

 

 

91 – 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya berusaha dengan 
sungguh-sungguh menegakkan ideologi 
negara pancasila, UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan 
rencana-rencana pemerintah dengan 
tujuan untuk dapat melaksanakan 
tugasnya secara berdaya guna dan 
berhasil guna serta mengutamakan 
kepentingan kedinasan daripada 
kepentingan pribadi dan/atau golongan 
sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 
tempat dimana ia bekerja. 

 

 

 

 

76 – 90 

 

 

 

 

Baik 

3. Adakalanya berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi negara 
pancasila, UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk 
dapat melaksanakan tugasnya secara 
berdaya guna dan berhasil guna serta 
mengutamakan kepentingan kedinasan 
daripada kepentingan pribadi dan/atau 
golongan sesuai dengan tugas, fungsi, 
dan tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 
tempat dimana ia bekerja. 

 

 

 

61 – 75 

 

 

 

Cukup 

4. Kurang berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi negara 
pancasila, UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk 
dapat melaksanakan tugasnya secara 
berdaya guna dan berhasil guna serta 
mengutamakan kepentingan kedinasan 

 

 

 

 

51 – 60 

 

 

 

 

Kurang 
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daripada kepentingan pribadi dan/atau 
golongan sesuai dengan tugas, fungsi, 
dan tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 
tempat dimana ia bekerja. 

5. Tidak pernah berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi negara 
pancasila, UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk 
dapat melaksanakan tugasnya secara 
berdaya guna dan berhasil guna serta 
mengutamakan kepentingan kedinasan 
daripada kepentingan pribadi dan/atau 
golongan sesuai dengan tugas, fungsi, 
dan tanggung jawabnya sebagai unsur 
aparatur negara terhadap organisasi 
tempat dimana ia bekerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 ke 
bawah 

 

 

 

 

Buruk 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selalu mentaati peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan 
yang berlaku dengan rasa tanggung 
jawab dan selalu mentaati ketentuan jam 
kerja serta mampu menyimpan dan/atau 
memelihara barang-barang milik negara 
yang  dipercayakan kepadanya dengan 
sebaik-baiknya. 

 

91 – 100 

 
 

Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya mentaati peraturan per-
undang-  undangan dan/atau peraturan 
kedinasan yang berlaku dengan rasa 
tanggung jawab, mentaati ketentuan jam 
kerja serta mampu menyimpan dan/atau 
memelihara barang-barang milik negara 
yang dipercayakan kepadanya dengan 
baik. 

 

 

76 – 90 

 

 

Baik 

3. Adakalanya mentaati peraturan 
perundang- undangan dan/atau peraturan 
kedinasan yang berlaku dengan rasa 
cukup tanggung jawab, mentaati 
ketentuan jam kerja serta cukup mampu 
menyimpan dan/atau memelihara barang-
barang milik negara yang dipercayakan 
kepadanya dengan cukup baik, serta tidak 
masuk atau terlambat masuk kerja dan 
lebih cepat pulang dari ketentuan jam 
kerja tanpa alasan yang sah selama 5 
(lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari 
kerja. 

 

 

 

61 – 75 

 

 

 

Cukup 

4. Kurang mentaati peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan 
yang berlaku dengan rasa kurang 
tanggung jawab, mentaati ketentuan jam 
kerja serta kurang mampu menyimpan 
dan/atau memelihara barang-barang milik 
negara yang dipercayakan kepadanya 
dengan kurang baik, serta tidak masuk 
atau terlambat masuk kerja dan lebih 

 

 

 

51 – 60 

 

 

 

Kurang 
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cepat pulang dari ketentuan jam kerja 
tanpa alasan yang sah selama 16 (enam 
belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kerja. 

5. Tidak pernah mentaati peraturan 
perundang- undangan dan/atau peraturan 
kedinasan yang berlaku dengan rasa 
tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan 
jam kerja serta tidak mampu menyimpan 
dan/atau memelihara barang-barang milik 
negara yang dipercayakan kepadanya 
dengan kurang baik, serta tidak masuk 
atau terlambat masuk kerja dan lebih 
cepat pulang dari ketentuan jam kerja 
tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga 
puluh satu) hari kerja. 

 
 
 
 
 

50 ke 
bawah 

 

 

 

Buruk 

5. Kerjasama 1. Selalu mampu bekerjasama dengan 
rekan kerja, atasan, bawahan baik di 
dalam maupun di luar organisasi serta 
menghargai dan menerima pendapat 
orang lain, bersedia menerima keputusan 
yang diambil secara sah yang telah 
menjadi keputusan bersama. 

 

 

91 – 100 

 

 
 

Sangat 
Baik 

2. Pada umumnya mampu bekerjasama 
dengan rekan kerja, atasan, bawahan 
baik di dalam maupun di luar organisasi 
serta menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, bersedia menerima 
keputusan yang diambil secara sah yang 
telah menjadi keputusan bersama. 

 

 

76 - 90 

 

 

Baik 

3. Adakalanya mampu bekerja sama dengan 
rekan  kerja, atasan, bawahan baik 
didalam maupun diluar  organisasi serta 
adakalanya menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, kadang-kadang 
bersedia menerima keputusan yang 
diambil secara sah yang telah menjadi 
keputusan bersama. 

 

 

61 – 75 

 

 

Cukup 

4. Kurang mampu bekerjasama dengan 
rekan kerja, atasan, bawahan baik 
didalam maupun diluar organisasi serta 
kurang menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, kurang bersedia 
menerima keputusan yang diambil secara 
sah yang telah  menjadi keputusan 
bersama. 

 

 

51 – 60 

 

 

Kurang 

5. Tidak pernah mampu bekerjasama 
dengan rekan kerja, atasan, bawahan 
baik didalam maupun di luar organisasi 
serta tidak menghargai dan menerima 
pendapat orang lain, tidak bersedia 
menerima keputusan yang diambil secara 
sah yang telah  menjadi keputusan 
bersama. 

 

 
50 ke 
bawah 

 

 

Buruk 

6. Kepemimpinan 1. Selalu bertindak tegas dan tidak 
memihak, memberikan teladan yang baik, 
kemampuan menggerakkan tim kerja 
untuk mencapai kinerja yang tinggi, 
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mampu menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
tepat. 

91 – 100 Sangat 
Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pada umumnya bertindak tegas dan tidak 
memihak, memberikan teladan yang baik, 
kemampuan mengerakkan tim kerja untuk 
mencapai kinerja yang tinggi, mampu 
menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
tepat. 

 

 

76 – 90 

 

 

Baik 

3. Adakalanya bertindak tegas dan tidak 
memihak, memberikan teladan, cukup 
mampu mengerakkan tim kerja untuk 
mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup 
mampu menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta cukup mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
tepat. 

 

 

61 - 75 

 

 

Cukup 

4. Kurang bertindak tegas dan terkadang 
memihak, kurang mampu memberikan 
teladan yang baik, kurang mampu 
mengerakkan tim kerja untuk mencapai 
kinerja yang tinggi, serta kurang mampu 
menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta kurang mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
tepat. 

 

 

51 – 60 

 

 

Kurang 

5. Tidak pernah mampu bertindak tegas dan 
memihak, tidak memberikan teladan yang 
baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja 
untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak 
mampu menggugah semangat dan 
menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugas serta tidak mampu 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
tepat. 

 

 
 

50 ke 
bawah 

 

 

Buruk 

Sumber : Peraturan kepala BKN No. 1 Tahun 2013 

2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

1. Evaluasi Antar Individu dalam Organisasi 

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam 

organisasi. 

2. Pengembangan Diri Setiap Individu dalam Organisasi 
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Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan 

karyawan. 

3. Pemeliharaan Sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang ada 

saling berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Salah 

satu subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu 

jalannya subsistem yang lain, Oleh karena itu, sistem dalam organisassi 

perlu dipelihara dengan baik. 

4. Dokumentasi 

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam 

posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang.(Bangun, 2012) 

2.1.3.2 Mengukur Kinerja Pegawai 

     Untuk memudahkan penilaian kinerja pegawai, standar pekerjaan harus dapat 

diukur dan dipahami secara jelas. Indikator – indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja pegawai yaitu : 

1. Jumlah Pekerjaan. Indikator ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang 

dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar 

pekerjaan. 

2. Kualitas Pekerjaan. Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas 

yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

3. Ketepatan waktu. Setiap pekerjaan memililki karakteristik yang berbeda, 

untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. 

4. Kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. 
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5. Kemampuan kerja sama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan 

kerja sama antarkaryawan sangat dibutuhkan. (Bangun, 2012) 

2.1.4 Kualitas Aplikasi E-Planning 

     Teknologi informasi mengacu pada proses pengetahuan dan metode 

penerapannya, memproses, mentransfer dan membuat informasi dalam proses. 

TI meliputi pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, penerbitan, dan 

penggunaan informasi (azma et al., 2012). Pemrosesan informasi berbasis 

komputer mulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak software yang 

dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi 

(Sri Maharsi, 2000). Informasi yang dihasilkan dengan hasil pengolahan data 

berbasis komputer, akan sangat berbeda dengan output data yang dilakukan 

secara manual. Hal ini disebabkan karena  penggunaan teknologi akan 

membawa perubahan pada berbagai bidang yang menerapkannya (Gan, Chua, 

& Wong, 2019). 

     E-planning merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu pemerintah 

daerah dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) kabupaten/kota maupun provinsi dalam mengelola data perencanaan 

pembangunan daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan 

sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang-Undang republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.  

     Kebutuhan untuk membangun hubungan antara perencanaan, keputusan, 

tindakan, dan hasil telah menghasilkan minat substansial dalam pengukuran 

kinerja  organisasi  (Micheli & Mari, 2014).  Oleh  karena itu  penerapan  aplikasi 
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e-planning dapat digunakan tidak hanya untuk meningkatkan kinerja individu, tapi 

juga akan berdampak pada kinerja organisasi. 

     Aplikasi e-planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah memfasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan program kerja. 

Sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan 

terintegrasi.  

     E-Planning menjadi alat bantu Bappeda dalam kegiatan perencanaan, 

pengendalian  dan  evaluasi   pelaksanaan   rencana   pembangunan    daerah. 

e-planning bertujuan mewujudkan Good Governance, transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. E-planning mengelola data 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa/kelurahan, 

kecamatan, OPD dan pembuatan rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat 

daerah.  Pihak-pihak yang terkait dengan e-planning adalah perangkat 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, OPD, masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

Pihak terkait dengan user login tertentu memasukkan data musrembang dan 

renja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Bappeda. 

     Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi NTT, kualitas aplikasi e-planning 

merupakan suatu sistem teknologi informasi terpadu dalam proses perencanaan 

yang  telah memiliki kriteria penerapan aplikasi e-planning berdasarkan 

Permendagri 86/2017 : 

1. Memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 

yang terhubung mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan; 
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2. Memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara perencanaan pusat dan 

daerah; 

3. Memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antar dokumen perencanaan 

jangka menengah dan tahunan; 

4. Memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran perencanaan 

berbasis elektronik/e-planning RKPD dengan aplikasi perencanaan 

anggaran/e-budgeting;  

5. Memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan data yang 

dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan dievaluasi sesuai tahapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

6. Memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan pendekatan lokasi 

sesuai dengan rumusan masalah dan akar masalah; 

7. Memiliki fitur partisipasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

8. Memiliki fitur penyampaian pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

9. Memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi terhadap rancangan perda tentang 

RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi terhadap rancangan peraturan 

kepala daerah tentang RKPD. 

2.1.4.1 Manfaat Aplikasi E-Planning 

Beberapa manfaat penerapan aplikasi perencanaan e-planning Diantaranya: 

� Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan 

secara Online 

� Database Terintegrasi, Data Perencanaan digunakan untuk Data Sistem 

Yang Lain (Sistem Anggaran, Sistem  Evaluasi & Monitoring, dll) 

� Pengaturan Waktu Pertahapan, Sehingga Penyusunan RKPD dapat berjalan 

tepat waktu 
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� Pengawasan Serapan Anggaran Menjadi  Lebih Mudah 

� Mendukung Single Sign On (Satu Login untuk ke Beberapa Sistem) 

� Proses Perencanaan Menjadi Praktis dan Mudah 

2.1.4.2 Pengguna Aplikasi 

     Sistem Informasi Manajemen  Perencanaan Pembangunan Daerah atau e-

planning ini digunakan oleh lintas instansi. Instansi / user tersebut bisa 

mengakses sistem tersebut dengan batasan akses yang sudah ditentukan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Berikut ini beberapa pengguna yang 

menggunakan atau mengakses aplikasi e-planning ini. 

� SKPD 

Pelaksana Perencanaan Daerah 

� Kepala Daerah 

Memonitor Proses Perencanaan 

� DPRD 

Mengawasi dan Mengesahkan Hasil Perencanaan 

� BAPPEDA 

Menseleksi Program – Program Kegiatan 

� Masyarakat 

Melihat dan Mengetahui Apa Saja yang Direncanakan 

2.1.4.3 Mengakses Aplikasi E-Planning  

     Aplikasi e-planning dapat diakses melalui komputer yang telah terkoneksi 

dalam jaringan internet. Untuk mengakses aplikasi ini dapat dilakukan sebagai 

berikut:   

1. Buka browser internet. Untuk memaksimalkan tampilan direkomendasikan 

menggunakan browser Google Chrome dan Mozilla Firefox.   

2. Isi alamat URL: E-planning.(Nama Kab).go.id  

3. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik Go pada browser.  
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4. Akan muncul tampilan halaman utama e-planning yang berisi informasi 

berbagai isian data musrembang, renja  dan  halaman  untuk   login ke  aplikasi 

e-planning. 

2.1.4.4 Manfaat Aplikasi E-Planning terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 

     Transformasi teknologi secara besar-besaran, telah mengubah sistem kerja 

sektor publik, dari berbagai proses pekerjaan secara manual telah beralih ke 

penggunaan berbagai teknologi dalam setiap bidang pekerjaan. Transformasi ini 

tentunya akan berdampak besar pada perkembangan manusia  dan juga 

peningkatan kinerja Organisasi Sektor Publik. 

     Investasi dalam teknologi baru diperlukan  perubahan dari waktu ke waktu 

dalam organisasi, untuk mendapatkan manfaat penuh (Raguseo, 2018). 

Teknologi harus digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat 

berguna bagi penigkatan kinerja aparatur dan tentu saja akan berdampak pada 

kinerja Organisasi Sektor Publik. Penerapan teknologi yang tepat dan 

memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan layanan sektor publik yang 

selama ini masih dengan sistem yang rumit dan memakan waktu cukup lama. 

     Perangkat komputer dimanfaatkan sebagai sarana bagi sistem penunjang 

keputusan (decision support system/DSS) yang terkomputerisasi dan manusia 

sebagai pengambil keputusan untuk mengatasi masalah berdasarkan data dan 

informasi yang tersedia (Muttaqien & Kusmayadi, 2012). 

     Sebagian besar penelitian yang ada mengeksplorasi pengaruh teknologi 

terhadap kinerja organisasi swasta. Tetapi investasi dan implementasi TIK 

adalah fenomena berulang yang  juga terjadi organisasi publik, dan diamati di 

semua tingkatan pemerintahan (Gomes, Alves, & Silva, 2018). Hal ini disebabkan  

organisasi publik lebih diperhatikan dan ditekan oleh opini publik dan sangat 

dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga penerapan teknologi yang moderen 

dapat membantu organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik. 
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     Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi mampu 

meningkatkan kreatifitas serta membantu para pegawai untuk menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu. Penerapan teknologi informasi memiliki tujuan untuk 

memecahkan masalah, meningkatkan kreatifitas, dan untuk membuat pegawai 

menjadi lebih efektif daripada jika mereka tidak menggunakan teknologi informasi 

dalam pekerjaannya (Murhada & Giap, 2011). 

     Teknologi yang berkembang pesat telah mempengaruhi semua aspek 

organisasi. Mengubah teknologi menyebabkan perubahan sifat pekerjaan.  

Perkembangan ini menyebabkan komputer menggantikan pekerjaan biasa, dan 

orang-orang yang tergantikan oleh sistem tidak akan berdaya guna jika tidak 

memiliki kemampuan yang lebih baik. Oleh karena itu kapabilitas yang perlu 

mereka miliki adalah keterampilan untuk menghadapi perubahan ini. (azma et al., 

2012)             

     E-Planning sebagai suatu sistem informasi yang diterapkan dalam organisasi 

sektor publik dapat membantu para perencana untuk bekerja secara efektif dan 

efisien. Aparatur Sipil Negara yang terbiasa melakukan semua pekerjaan dengan 

memanfaatkan sistem informasi, kemampuannya juga akan meningkat seiring 

dengan peningkatan kualitas aplikasi yang terus diperbaharui serta berbagai 

pelatihan yang akan diadakan oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan 

teknologi baru yang diterapkan dalam organisasi sektor publik. Investasi di 

bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk 

memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan 

institusi (Widodo, 2014) . 

     Aplikasi yang tersistematis mampu mengarahkan para pegawai untuk bekerja 

tepat waktu serta dengan teliti, karena ada beberapa kesalahan tertentu yang 

hanya bisa diperbaiki oleh Bappeda selaku administrator kunci yang mengawasi 

berbagai entrian pada sistem dan tentunya perlu melewati beberapa prosedur 
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untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oleh karena itu para pegawai dari waktu 

ke waktu semakin bekerja dengan baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan 

dalam penginputan data. 

2.1.5  Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

     Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa organisasi 

telah mencapai tujuan dan sasarannya (Taradipa, 2015). Karakteristik utama dari 

pengendalian internal adalah persyaratan fungsi independen dalam organisasi 

untuk secara khusus memantau sistem kontrol keamanan melalui sistem audit 

internal (Hong et al., 2018).  

     Kegiatan reformasi yang intens dari keseluruhan sistem birokrasi juga 

memerlukan proses pengarahan dan pengawasan yang komprehensif untuk 

semua kegiatan yang dilakukan, baik di tingkat sektor publik, maupun swasta. 

Untuk alasan ini, kegiatan kontrol harus  ditingkatkan dan diterapkan dengan baik 

agar   setiap kegiatan dalam organisasi dapat berjalan secara efektif (Dumitru, 

2015). 

     Kontrol internal adalah bagian yang sangat penting dari sistem manajemen 

entitas dan kemampuan mereka untuk mengelola risiko. Hal ini adalah faktor 

dasar untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian tujuan organisasi (Cika, 

2017). Kontrol internal yang berjalan maksimal akan menciptakan sistem kontrol 

juga terhadap pegawai dalam beraktifitas. Sistem kontrol juga dapat menunjang 

peningkatan kualitas pegawai jika hasil pekerjaan pegawai dinilai secara berkala 

oleh organisasi. 

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian 

Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
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efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal 

harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi melalui 

sebuah sistem yang telah didesain sedemikian rupa serta perlu diawasi dengan 

baik dan benar (Soleman, 2013). 

     Budaya integritas organisasi menentukan elemen-elemen kunci dari 

pengendalian internal dan memiliki dampak signifikan pada keseluruhan sistem 

pengendalian internal (Shu, Chen, Lin, & Chen, 2018). Oleh karena itu organisasi 

perlu memberikan perhatian terhadap penerapan sistem pengendalian internal 

dalam organisasi, apakah sistem control dalam organisasi telah berjalan dengan 

baik atau bahkan sudah tidak diterapkan sama sekali. 

     Terdapat beberapa komponen  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 yaitu: 

a. Lingkungan pengendalian; 

     Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-

kebijakan, dan prosedur-prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap 

manajemen, dewan komisaris dan pihak lainnya terhadap pentingnya 

pengendalian intern bagi entitas. 

     Lingkungan pengendalian menetapkan corak dan suasana suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian personil dalam organisasi. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern 

yang lain, dengan menciptakan dan menyediakan disiplin dan struktur. 

b. Penilaian risiko; 

     Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. 

Manajemen dapat mambuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke 

risiko tertentu atau dapat membuat rencana, program atau tindakan yang 
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ditujukan untuk risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu 

risiko karena pertimbangan biaya. 

c. Aktivitas pengendalian; 

     Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu 

memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam 

pencapaian tujuan entitas. 

d. Informasi dan komunikasi; dan 

     Untuk berfungsi secara efisien dan efektif, organisasi memerlukan informasi 

relevan yang disediakan bagi orang dan pada saat yang tepat. Selain itu 

informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. 

e. Pemantauan pengendalian intern. 

     Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektivitas pengendalian intern 

secara terus menerus atau periodik oleh manajemen, untuk melihat apakah telah 

dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. 

(Rahayu & Suhayati, 2013) 

2.1.5.1 Manfaat Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja 

Aparatur Sipil Negara. 

     Sistem pengendalian internal meliputi berbagai prosedur,aturan dan tata cara 

dalam organisasi untuk mengatur berbagai proses kerja dalam organisasi 

termasuk mengatur para pegawai dalam segala aktivitasnya. Organisasi yang 

memiliki suatu penerapan sistem pengendalian internal dengan baik mampu 

mengarahkan para pegawai agar selalu taat pada segala peraturan yang berlaku 

dan tentu saja akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur, terutama jika 

pengawasan tersebut juga menitik beratkan pada peningkatan kinerja masing-

masing pegawai. 
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     Sistem pengendalain internal sangat bermanfaat bagi kinerja karena, 

pertama, peningkatan kinerja membutuhkan perubahan budaya. Budaya baru 

yang berorientasi pada hasil harus menggantikan keasyikan dengan aturan dan 

prosedur yang sampai sekarang berlaku, dan harus memastikan fokus pada 

hasil. Karyawan sektor publik harus dibuat bertanggung jawab atas kinerja untuk 

mendorong mereka berpikir bagaimana mencapai hasil yang maksimal. Hal Ini 

membutuhkan penggunaan informasi kinerja untuk menentukan target hasil, 

untuk memantau operasi dan implementasi kebijakan, dan untuk memberikan 

insentif yang terkait dengan kinerja. Ketiga, organisasi sektor publik harus 

menyelesaikan deregulasi internal untuk memberdayakan manajer untuk 

mengambil tindakan yang tepat dalam mengejar kinerja. (Verbeeten & Speklé, 

2015) 

     Organisasi sektor publik selama ini memiliki kelemahan terkait pengawasan 

terhadap Aparatur Sipil Negara. Organisasi sektor publik memiliki sistem 

pengendalian internal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sektor 

privat yang sangat memperhatikan kinerja pegawai. Bahkan sistem reward dan 

punishment juga  dijalankan dengan baik oleh sektor privat, sedangkan organisai 

publik hampir tidak pernah menjalankannya secara maksimal bahkan tidak ada. 

Oleh karena itu jika organisasi sektor publik menerapkan suatu sistem 

pengendalian internal dengan baik dan mampu dijalankan secara maksimal, 

maka para pegawai juga akan bekerja sesuai dengan harapan dan tujuan 

organisasi. 

2.1.6 Kualitas Kepemimpinan 

     Secara bahasa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

‘kualitas’ memiliki pengertian sebagai taraf/ukuran baik buruknya (keadaan) 

sesuatu hal atau barang, atau yang menentukan nilai atau harganya, disebut 

juga sebagai mutu atau kadar. Kualitas kepemimpinan adalah suatu taraf/ukuran 
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baik buruknya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan 

tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok dalam 

mencapai tujuan bersama serta dirancang agar dapat  memberikan manfaat bagi 

individu dan organisasi. Oleh karena itu dalam suatu organisasi kepemimpinan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Rivai et al., 2014) 

 2.1.6.1 Peningkatan Kualitas Kepemimpinan 

     Menurut pendapat Rivai & Mulyadi (2009) peningkatan kualitas kepemimpinan 

berarti suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan, kualifikasi dan kompetensi 

seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau yang lainnya. Sebagai 

seorang pemimpin ia harus memahami bahwa eksistensi dirinya sangat 

dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia harus berusaha menyesuaikan dirinya 

dengan tuntutan organisasi dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

dirinya. Dalam hal ini pemimpinlah yang harus memiliki keinginan untuk 

memperbaiki. 

     Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan harus dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan, mengingat kondisi kehidupan masyarakat yang 

dinamis. Usaha itu harus dimulai dari pengembangan kemampuan berpikirnya, 

agar berlangsung sebagai proses yang efektif dalam membuat keputusan yang 

akan mengawali aktivitas kepemimpinan dalam menggerakkan orang-orang yang 

dipimpin. Selanjutnya keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang telah 

dibuat itu, harus dikomunikasikan dengan orang-orang yang akan digerakkan ke 

arah pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itulah, diperlukan juga usaha 

meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan berbagai keputusan dan 

kebijakan tersebut. 

     Selanjutnya dalam kepemimpinan yang efektif, pembuatan keputusan dan 

kebijakan sangat memerlukan masukan dari orang-orang yang dipimpin. Dengan 
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memanfaatkan masukan-masukan itu, dapat diharapkan pemimpin akan mampu 

membuat keputusan dan kebijakan yang tepat dan cepat. Yang merupakan 

usaha memecahkan masalah. Dengan demikian, peningkatan kualitas 

kepemimpinan harus dilakukan juga sebagai usaha pengembangan kemampuan 

memecahkan masalah, melalui proses mengikutsertakan atau meningkatkan 

peran serta orang-orang yang dipimpin. Kondisi itu berarti juga bahwa usaha 

peningkatan kualitas kemampua menggali kreativitas di lingkungan orang yang 

dipimpin sebagai anggota organisasi. Usaha-usaha tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Berpikir Efektif dalam Menetapkan Keputusan 

     Kepemimpinan dapat berjalan secara efektif, bila setiap masukan berupa 

umpan balik (feed back) dalam proses berpikir intra-personal atau yang berasal 

dari orang lain dalam berpikir interpersonal, dimanfaatkan secara maksimal 

dalam menganalisis sesuatu, termasuk masalah yang sedang dipikirkan. 

Disamping itu, berpikir seperti itu harus diusahakan agar menghasilkan sesuatu 

yang logis dan kreatif mengandung unsur inovatif bagi dinamika organisasi. 

     Berpikir efektif dalam arti kritis,  rasional dan objektif, memerlukan tolok ukur 

yang jelas indikatornya. Indikator yang selalu harus diperhatikan oleh para 

pemimpin antara lain adalah bahwa proses berpikir tidak boleh dilakukan secara 

emosional. Indikator lain berupa cara berpikir yang terbuka dalam 

mempertimbangkan berbagai masukan dari orang lain, baik yang bersifat saran 

atau pendapat maupun kritikan. Dengan demikian, berarti pemimpin tidak 

menganggap bahwa pikirannya sendiri yang paling benar. 

     Tolok ukur berpikir yang efektif berikutnya terlihat pada hasilnya, dalam arti 

bahwa berpikir itu harus menghasilkan sesuatu yang cocok dengan kebutuhan 

melakukan tindakan di dalam dunia nyata. Dari segi kepemimpinan berarti proses 

dan hasil berpikirnya harus bersifat realistis. Dengan kata lain, pimpinan harus 
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mampu memilih alternatif yang tepat dalam membuat keputusan, di antara 

berbagai alternatif yang tersedia, berdasarkan kemampuan menaksir atau 

memperkirakan akibat-akibat yang akan terjadi. 

     Tolok ukur terakhir dalam berpikir efektif, indikatornya adalah tidak didasarkan 

atau bebas dari prasangka terhadap jenis masukan atau orang yang memberi 

masukan. Prasangka terlihat dari apriori dalam menolak atau menerima 

masukan, yang sebelum diuji melalui berpikir analitis langsung ditolak atau 

sebaliknya diterima. 

2. Mengomunikasikan Hasil Berpikir 

     Pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan membuat komitmen atau 

keputusan di dalam proses berpikir. Komitmen atau keputusannya itu harus 

diterjemahkan menjadi gagasan, prakarsa, inisiatif, kreatifitas, pendapat, saran, 

perintah, dan lainnya yang sejenis, baik lisan maupun tertulis, agar diketahui oleh 

orang lain, khususnya anggota kelompoknya sendiri. Dengan demikian, berarti 

hasil berpikir itu harus dikomunikasikan, agar menjadi perangsang bagi orang 

lain untuk ikut memikirkan dan mempertimbangkannnya, sebelum diwujudkan 

menjadi tindakan atau kegiatan organisasi. 

     Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mengomunikasikan 

hasil berpikir baik lisan maupun tertulis yaitu: 

a. Hasil berpikir yang dikomunikasikan sebaiknya yang telah melalui proses 

berpikir rasional, kritis dan objektif, dalam arti diyakini benar sebagai sesuatu 

yang telah diolah secara maksimal. Untuk itu pemimpin harus mengetahui secara 

tepat dan baik mengenai kata-kata dan kalimat yang akan diucapkan atau 

dituliskan, agar tidak keliru dalam menafsirkan maksudnya. 

b. Pimpinan harus mengetahui secara tepat tujuan pembicaraan atau tulisan 

yang akan dikomunikasikannya, agar dapat mengetahui manfaat atau 
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keberhasilannya, apabila pesan yang telah disampaikan itu diwujudkan menjadi 

kegiatan. 

c. Pemimpin harus berusaha menguasai secara baik, tentang bahan atau pesan, 

dan masalah yang akan dibicarakan atau disampaikannya secarra tertulis. 

d. Pimpinan harus berusaha mempergunakan kata-kata yang sesuai dengan 

kondisi tingkat pemahaman pendengar atau pembaca pesan yang disampaikan, 

Usahakan menghindari penggunaan kata-kata yang diperkirakan sulit atau tidak 

mudah dimengerti, guna menghindari kesalahan penafsiran. 

e. Siapkan diri untuk menjadi pendengar saran, kritik, pendapat, dan lain-lain 

tentang pesan yang dikomunikasikan dari pendengar atau pembacanya. 

f. Pimpinan sebaiknya tidak memaksakan diri berbicara atau menulis pesan 

dalam keadaan emosional, karena besar pengaruhnya terhadap proses berpikir. 

Kondisi itu dapat berakibat buruk dan tidak menguntungkan dalam menyatakan 

pesan yang dapat menyinggung perasaan pendengar atau pembacanya. 

3. Meningkatkan Partisipasi dalam Memecahkan Masalah 

     Kemampuan mewujudkan dan membina kerja sama pada dasarnya berarti 

mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara 

efektif dan efisien. Partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, yang 

dapat disebutkan sebagai partisipasi dalam memecahkan masalah. Kemampuan 

mewujudkan dan membina partisipasi dalam memecahkan masalah itu, akan 

bermuara pada perkembangan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap 

tugas secara operasional. 

     Kreativitas berasalh dari kata kreatif, yang artinya memiliki daya cipta, 

memiliki kemampuan untuk mencipta, bersifat daya cipta, pekerjaan yang kreatif 

menghendaki kecerdasan dan imajinasi.  

     Selanjutnya pemimpin yang menyadari akan pentingnya menggali dan 

memanfaatkan kreativitas anggota organisasi, juga akan selalu berusaha 
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meningkatkan kemampuan tersebut. Pemimpin secara terus-menerus berusaha 

memberikan motivasi agar anggota organisasi menjadi potensi yang kreatif dan 

berani menyampaikannya. 

     Untuk memotivasi, pimpinan dapat menempuh dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menciptakan dan mengembangkan suasana atau ikllim organisasi yang 

merangsang kreativitas. Usaha ini harus dimulai dari sikap keterbukaan yang 

telihat pada kesediaan mendengar, menanggapi, menghargai, dan 

mempertimbangkan setiap kreativitas dari anggota organisasinya. Usaha ini 

bahkan dapat dikembangkan dengan memberikan insentif, baik dalam bentuk 

materiil maupun nonmateriil. 

b. Menciptakan dan mengembangkan kerja sama yang dapat menumbuhkan 

perasaaan ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan usaha mengembangkan 

dan memajukan organisasi. 

c. Merumuskan tujuan yang menyentuh kepentingan bersama, diiringi dengan 

usaha memasyarakatkannya di lingkungan anggota organisasi. Usaha itu 

dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran bahwa pencapaian tujuan 

merupakan kepentingan setiap anggota, yang akan lebih mudah dan cepat 

terwujud apabila anggota kreatif dalam menciptakan dan melaksanakan kegiatan 

masing-masing. 

     Pimpinan yang organisasinya memenuhi ketiga kondisi seperti disebutkan 

sebelumnya, akan mempunyai sikap bahwa semua kegiatan yang telah 

dilaksanakan selalu dapat diperbaiki jika setiap anggota diberi peluang 

menyampaikan kreativitasnya. Untuk itu kecerdasan memang diperlukan, 

pimpinan berkewajiban mendorong untuk menumbuhkan keberanian anggota 

tersebut untuk menyatakan kretivitasnya. Oleh karena itu, ada lima penyebab 
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utama yang harus diatasi oleh pemimpin yang dapat berakibat anggota 

organisasi tidak kreatif dan inovatif, yaitu: 

a. suasana atau kondisi organisasi; 

b. kepribadian anggota organisasi; 

c. tekanan rekan sejawat; 

d. sikap pimpinan pada jenjang bawah; 

f kurang dorongan dan pelatihan. 

     Disamping itu, ada beberapa ide atau pemikiran mendasar yang harus dimiliki 

oleh pemimpin dalam meningkatkan kualitas berpikir, yaitu: 

a. Pemikiran tentang pekerjaan manajerial 

Akan sangat membantu jika bisa mengambil konsep dari manajer profesional 

yang bisa mengelola segala sesuatu dan mengambil risiko dengan ulet. 

b. Pemikiran tentang kepemimpinan 

Dengan pemahaman arti dari sebuah kepemimpinan yang hakiki, akan 

mendorong untuk melakukan evaluasi kembali terhadap tindakan-tindakan yang 

membentuk karier dari banyak orang dalam organisasi. Itu juga akan mendorong 

manajer untuk mempertimbangkan potensi kepemimpinan dalam semua 

keputusan. 

c. Pemikiran karier manajerial 

Manajemen karier yang baik bisa dianggap mempunyai tiga komponen: penilaian 

diri sendiri, penilaian peluang, dan rencana karier yang proaktif.  

d. Pemikiran tentang peranan profesional sumber daya manusia 

Unit sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas 

sebuah organisasi baik mereka itu dididik melalui pelatihan atau pendidikan 

lainnya yang menunjang dalam etos kerja. 

     Kepemimpinan telah diakui sebagai fokus vital di bidang perilaku organisasi di 

mana itu adalah salah satu efek dinamis selama interaksi individu dan organisasi 
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(Wahab, Rahmat, Yusof, & Mohamed, 2016). Dalam memimpin suatu organisasi, 

setiap pemimpin dalam kepemimpinannya memiliki kualitas yang berbeda – beda 

tergantung dari sifat dan karakter dari masing-masing pemimpin.  

Indikator Yang digunakan untuk mengukur  Kualitas kepemimpinan (Cahyono, 

Hamid, & Nurtjahjono, 2016) yaitu : 

1. Pemimpin  mampu mengarahkan Pegawai dalam bekerja 

2. Pemimpin  mampu memberikan dorongan kerja kepada Pegawai 

3.Pemimpin mampu memberikan kebebasan pada karyawan dalam menjalankan 

tugas 

4. Pemimpin memberikan perhatian dan apresiasi terhadap prestasi karyawan 

5. Pemimpin bekerja sama dengan karyawan dalam menghasilkan ide-ide, 

program-program, dan kebijakan-kebijakan baru dalam organisasi. 

6. Pemimpin mampu mengarahkan karyawan untuk mengikuti berbagai 

pendidikan untuk pengembangan kompetensi. 

2.1.6.2 Manfaat Kualitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil 

Negara 

       Banyak organisasi yang gagal dan tidak berjalan maksimal, karena 

pemimpin yang kurang berkompeten tetapi banyak juga pemimpin yang mampu 

membawa organisasinya menjadi organisasi yang kuat dan mampu mencapai 

berbagai tujuan yang diharapkan organisasi.  

      Kepemimpinan tampil menonjol dalam studi manajemen dan merupakan 

topik yang menarik dalam bidang perilaku organisasi, karena bukti empiris 

menunjukkan bahwa itu adalah faktor penting dalam mempengaruhi berbagai 

hasil sosial dan organisasi (Rouine, 2018). Kualitas kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap perilaku organisasi dan tentu saja juga berpengaruh 

terhadap perilaku individu dalam organisasi. 
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     Menurut pendapat Russell et al., (2018) manajemen atau organisasi akan  

aktif atau bekerja maksimal jika pemimpin selalu memantau perkembangan 

pegawai secara aktif untuk mengantisipasi masalah, dan mengambil tindakan 

korektif sebelum masalah menjadi masalah serius. 

     Pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kualitas dalam memimpin. 

Pemimpin yang memiliki kualitas yang tinggi adalah pemimpin yang memiliki 

kemampuan yang bagus pula dalam mengarahkan para pegawai untuk terus 

meningkatkan kinerja. Pemimpin yang berkualitas juga memiliki kinerja yang 

baik.
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

     Penelitian ini merupakan pengembangan teori kinerja Yang digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh   variabel   kualitas    aplikasi e-planning, penerapan sistem 

pengendalian internal, dan kualitas kepemimpinan terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara. Teori kinerja terdiri dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas, dimensi 

kemauan, dan dimensi kesempatan. Kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan suatu 

pencapaian prestasi oleh pegawai yang telah berhasil mencapai indikator-indikator 

yang ditetapkan oleh organisasi atau merupakan pencapaian suatu prestasi tertentu 

dikarenakan telah berhasil mencapai tujuan organisasi sesuai target yang diharapkan. 

     Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Kinerja organisasi tidak 

dapat dilepaskan dari kinerja individu yang ada dalam organisasi tersebut (Pamungkas 

et al., 2017). Kinerja Aparatur Sipil Negara dapat tercapai dengan berbagai faktor yang 

mendukung peningkatan kinerja ASN, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Kinerja ASN perlu terus ditingkatkan karena jika kinerja ASN itu rendah, maka akan 

berdampak pada kinerja organisasi dan tentunya akan mengganggu berbagai proses 

pelayanan publik.  

     Dalam meningkatkan kinerja masing-masing individu dalam organisasi selain 

diperlukan usaha individu untuk menjadi kreatif dalam pekerjaan mereka, dukungan 

organisasi juga merupakan  faktor penting lainnya dalam mendorong karyawan untuk 

terlibat dalam tindakan komunikatif (Y. Lee, Mazzei, & Kim, 2018). Organisasi juga 

perlu berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara. Salah 
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satunya dengan menunjang peningkatan kinerja ASN dengan menetapkan 

sasaran kinerja. Sasaran ini  adalah hasil spesifik  yang disetujui karyawan untuk 

dicapai dalam setiap periode (Ford, 2017). Selain itu  dalam usaha mendorong 

kinerja pegawai, banyak organisasi mendistribusikan informasi tentang tingkat 

kinerja teman sebaya di antara karyawan mereka  (Kramer et al., 2016). Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan daya saing antar pegawai. 

     Penilaian kinerja harus disesuaikan dengan masing-masing konteks 

organisasi agar efektif dalam mendorong kinerja kerja karyawan (Rusu et al., 

2016). Berbagai bidang kerja yang ada dalam setiap organisasi, menuntut 

kualitas yang berbeda dari setiap pegawai yang terlibat dalam organisasi 

tersebut. Organisasi dengan beban pekerjaan yang tinggi dan cakupan yang 

berbeda membutuhkan pegawai yang cakap dan mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang rumit sekalipun. 

     Para peneliti dan praktisi secara luas sepakat bahwa mempertahankan 

keterlibatan kerja karyawan yang tinggi harus menjadi prioritas utama bagi 

organisasi (Nikolova et al., 2019). Dengan keterlibatan kerja karyawan yang baik, 

akan terlihat bahwa apakah karyawan tersebut menjalankan tugasnya dengan 

baik atau malah sebaliknya. 

     Karyawan juga membutuhkan matrik kinerja  karena mereka ingin upaya kerja 

mereka dikenali dan karenanya tercermin dalam matrik ini, terutama ketika 

mereka berkinerja baik (Groen et al., 2017). Kinerja yang telah dicapai oleh 

setiap karyawan juga perlu dievaluasi oleh organisasi salah satunya 

menggunakan matrik kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai agar selain pegawai 

juga puas melihat perkembangan hasil kerja, organisasi juga bisa mengetahui 

bagaimana perkembangan para pegawai. 

     Raei & Rouhani (2014), menjelaskan beberapa hal terkait pentingnya 

peniilaian kinerja pegawai dalam organisasi. Beberapa hal tersebut diantaranya: 
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1. Kekuatan manusia dari setiap organisasi memainkan peran penting untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. 

2. Penilaian kinerja diperlukan untuk memilih strategi yang berguna untuk 

meningkatkan produktivitas manajemen sumber daya manusia bersama dengan 

produktivitas karyawan untukmencapai target strategis. 

     Kinerja Aparatur Sipil negara yang baik juga dapat mendorong pertumbuhan 

di suatu daerah melaju dengan cepat. Sumber daya manusia yang cakap, 

mampu mengatasi berbagai persoalan dengan cepat dan mampu 

mengembangkan berbagai inovasi terbaru yang dapat mendukung 

perkembangan daerah. Karyawan adalah modal manusia dari organisasi dan 

kinerja mereka merupakan indikator kunci bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya (Aboazoum et al., 2015)  

     Pengukuran kinerja individu sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi, 

karena menurut  (Hecht et al., 2019) kontribusi individu  yang menjadi anggota 

tim,  mungkin tidak dapat mengukur kinerja secara objektif. Oleh karena itu 

organisasi perlu mengukur kinerja individu secara berkala. Memasukkan 

subjektivitas ke dalam proses pengukuran kinerja 

dapat membantu mengatasi kerugian dari tindakan objektif  (Fehrenbacher et al.,  

2018). 

     Organisasi sektor publik yang menggunakan sistem pengukuran kinerja 

mereka dengan cara yang konsisten dengan karakteristik program/kegiatan yang 

telah berjalan dalam organisasi, mengungguli organisasi yang melakukan 

pengukuran kinerja tanpa memperhatikan program/kegiatan yang telah 

dijalankan organisasi (Speklé & Verbeeten, 2013). Dalam artian bahwa setiap 

pengukuran kinerja pegawai harus disesuaikan dengan kegiatan yang telah 

berjalan dalam organisasi, sehingga dapat dilihat kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan. 
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     Kinerja Aparatur Sipil Negara dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal 

maupun eksternal. Kualitas aplikasi e-planning merupakan faktor eksternal yang 

mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara. Sistem pengendalian internal dan 

gaya kepemimpinan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja 

Aparatur Sipil Negara. 

     Variabel-variabel penelitian di atas merupakan variabel yang telah diteliti 

sebelumnya.  Berkaitan   dengan   kualitas   aplikasi e-planning,  Pada  penelitian  

sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Nugroho (2016) dan Rakhmansyah et al., 

(2014) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Namun kedua penelitian tersebut tidak menggunakan 

variabel kualitas aplikasi e-planning namun menggunakan variabel teknologi 

informasi. Penelitian tersebut juga tidak meneliti faktor lainnya seperti sistem 

pengendalian internal dan gaya kepemimpinan. Pemerintah sebagai pengatur 

Organisasi Sektor Publik terus melakukan pengembangan terkait pengembangan 

e-government, sehingga untuk kedepannya berbagai proses pemerintahan akan 

menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah. 

     Penelitian terkait dengan sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh 

Taradipa (2015) dan Dewi (2012) yang menunjukkan bahwa pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi penelitian-

penelitian tersebut belum menggunakan variabel kualitas aplikasi e-planning dan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Taradipa (2015), belum menggunakan 

variabel kualitas kepemimpinan. 

     Penelitian terkait kualitas kepemimpinan telah dilakukan oleh (Masitah, 2011) 

menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Namun penelitian-penelitian ini belum menggunakan variabel kualitas 

e-planning dan sistem pengendalian internal. 
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Berikut ini adalah Model Penelitian yang akan dianalisis di bab selanjutnya: 

 
Gambar 3.1 

Model Penelitian 
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Pengembangan Hipotesis 

3.1.1 Hipotesis Pengaruh Kualitas Aplikasi E-Planning Terhadap Kinerja 

Aparatur Sipil Negara 

     Dalam era bisnis global, pengaruh kemajuan teknologi informasi tidak dapat 

dihindarkan lagi, seperti penggunaan telepon, faksimili, komputer, dan satelit 

dalam berbagai aktivitas sarana berkomunikasi perusahaan. Teknologi informasi 

memungkinkan manusia untuk memperoleh informasi dari tempat yang 

berjauhan dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah. Selain itu 

dengan adanya investasi IT, diharapkan dapat membantu individu 

menyelesaikan pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien (Anugraheni et 

al., 2018). 
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     Lonjakan teknologi berbasis Internet telah menciptakan revolusi dalam cara 

manusia berkomunikasi satu sama lain. Proliferasi penggunaan media sosial 

dalam masyarakat telah meresapi organisasi baik secara formal maupun 

informal. Berbagai teknologi dari blog hingga jejaring sosial telah memperluas 

jangkauan revolusi digital ke organisasi, menciptakan tantangan dan peluang 

yang diperkirakan akan bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan semakin 

terintegrasinya media sosial ke dalam  organisasi. (Nisar et al., (2019) 

     Teknologi informasi berdampak pada kehidupan profesional dan pribadi kita 

dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi 

telah meningkatkan berbagai pengetahuan, dan mempercepat aliran informasi 

dan komunikasi. Selain itu, pengembangan teknologi informasi yang terus 

menerus menimbulkan tantangan baru bagi orang-orang sehingga mereka 

meningkatkan, belajar dan beradaptasi. Teknologi informasi juga telah secara 

signifikan mengubah organisasi dan cara kerjanya. (Mitić, et al., 2017)  

     Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia 

modern. Orang menggunakannya untuk memfasilitasi dan teknologi informasi 

berfungsi hampir  di semua domain kehidupan. Dengan bantuan teknologi 

informasi, pengguna sekarang dapat memperoleh informasi, terhubung dengan 

orang, memuaskan waktu luang mereka dan keinginan dan kebutuhan hiburan, 

dan mencapai lebih banyak dengan kecepatan dan ketepatan yang tak terduga 

dibandingkan satu hingga dua dekade lalu. Meskipun teknologi memiliki manfaat 

yang sangat besar, namun penggunaan yang berlebihan bisa merugikan. 

(Sigerson, et al., 2017) 

     Mengembangkan kerangka kerja pemahaman dan analisis multi-dimensi dari 

sektor teknologi tertentu bisa menjadi lebih penting ketika menyangkut sektor-

sektor yang berkembang pesat, seperti teknologi informasi dan komunikasi (C. 

Lee et al., 2018). Perkembangan yang pesat dari teknologi informasi dapat 
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dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan 

kinerja individu. 

     Keunggulan kompetitif bisa lebih besar dengan meningkatkan teknologi dalam 

organisasi (Saeidi et al., 2019). Hal ini berarti dengan penggunaan teknologi 

dalam suatu organisasi, baik organisasi sektor publik maupun swasta dapat 

meningkatkan efisiensi dari berbagai pekerjaan dalam organisasi. Keunggulan 

kompetitif dimana organisasi sektor publik memiliki layanan publik yang lebih 

berkualitas dibandingkan organisasi lainnya.  

     Penggunaan teknologi sosial dapat menyediakan sarana ampuh bagi 

organisasi untuk mengelola arus informasi mereka dan dengan demikian 

mendorong perubahan dalam sistem manajemen pengetahuan (KM) mereka, 

yang kemudian dapat dikaitkan dengan peningkatan kinerja (Nisar et al., 2019). 

     Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi 

komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, 

perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi 

lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi 

organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka 

pengambilan keputusan. (Sri Maharsi, 2000) 

     Pengembangan teknologi informasi di lingkup pemerintahan mulai 

dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat. Berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi,  pemerintah 

menggunakan suatu aplikasi yang berkaitan dengan proses perencanaan 

anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat mempersingkat segala 

proses perencanaan yang cukup panjang. 

     Proses perencanaan anggaran dalam lingkup SKPD, sering mengalami 

permasalahanan karena bagian perencanaan sulit mendapatkan usulan kegiatan 
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dari setiap bidang. Form yang telah di bagikan kesetiap bidang, seringkali 

terlambat di ajukan ke bagian perencanaan. Keterlambatan ini mengakibatkan 

proses penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) menjadi terlambat. 

     Selain keterlambatan penyusunan program kegiatan, program kegiatan yang 

diusulkan juga tidak sesuai dengan renstra SKPD dan juga merupakan program 

sama dari tahun ke tahun dan tidak ada inovasi dari setiap bidang untuk 

mengembangkan program kegiatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. 

     Keterlambatan yang terjadi, dapat mempengaruhi berbagai proses yang harus 

dilaksanakan oleh bagian perencanaan, dalam menyusun rencana anggaran 

yang pada akhirnya akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan yang juga telah direncanakan oleh SKPD terkait. 

     Oleh karena itu pemerintah menggunakan aplikasi e-planning, agar setiap 

usulan yang diterima harus di entry ke aplikasi e-planning sehingga dapat di 

proses untuk selanjutnya  di bahas bersama TAPD.  Dalam rangka meningkatkan 

kualitas aplikasi e-planning dan untuk memfasilitasi visualisasi 3D dan analisis 

yang kaya tentang masalah kota yang kompleks, sangat penting untuk 

memungkinkan informasi dari berbagai sumber untuk dibagikan dan 

diintegrasikan (H. Wang et al., 2007). Aplikasi e-planning yang memadai serta 

berkualitas, akan memudahkan para pegawai dalam bekerja dan memahami 

kerja dari aplikasi tersebut.  

     Penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi, diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja ASN, karena pegawai di tuntut untuk memahami alur 

dalam menjalankan aplikasi, dan juga mampu meningkatkan efisiensi kerja dari 

setiap pegawai. Penelitian mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap 

kinerja karyawan telah di lakukan oleh Nugroho, (2016) dan terbukti bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari teknologi informasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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     Menurut Nugroho (2016), Karena teknologi informasi menghasilkan suatu 

sistem informasi maka karyawan memegang peranan penting dalam 

pengoperasian teknologi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Kualitas Aplikasi E-Planning berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Aparatur Sipil Negara. 

3.1.2 Hipotesis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 

     Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial 

yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar 

bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong 

efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.  

     Kontrol internal adalah proses yang dinamis dan berulang yang dirancang 

untuk membantu manajemen tetap fokus pada tujuan operasional dan keuangan 

organisasi (Chang et al., 2019). Tujuan dari adanya  kontrol dalam organisasi 

adalah komponen penting dari aktivitas manajemen dan aktivitas manusia 

tertentu dalam melayani baik untuk manajemen dan mitra bisnis, otoritas publik 

atau bahkan publik (Daniela & Attila, 2013).  

     Penilaian sistem pengendalian internal membutuhkan pemahaman mendalam 

tentang aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi, risiko yang dihadapinya, 

dan kontrol yang diterapkannya untuk memperlakukan paparan risiko di semua 

tingkat organisasi yang relevan (Heise et al., 2013). Oleh karena itu dalam 

menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat kepada para pegawai 

dalam suatu Organisasi Sektor Publik, diperlukan juga pengetahuan terkait visi 

dan misi dari organisasi serta berbagai program dan kegiatan yang akan 
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dijalankan oleh organisasi. Hal ini diperlukan agar internal control yang 

diterapkan tepat sasaran. 

     Penerapan sistem pengendalian internal dalam organisasi sangatlah penting, 

oleh karena itu,  dalam tata kelola organisasi telah menargetkan baik sistem yang 

memimpin dan mengendalikan suatu entitas secara keseluruhan, serta perakitan 

aturan dan metode yang diterapkan untuk pencapaian tujuan yang ditargetkan, 

sementara kontrol internal adalah proses yang dijalankan manajemen  agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu prosedur dan aturan telah 

dijalanan dengan baik.(Danescu et al., 2015) 

     Sistem kontrol internal, yang sangat penting bagi keberadaan organisasi yang 

berkelanjutan, terdiri dari langkah-langkah yang diterapkan oleh organisasi yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, 

menjaga aset dan sumber daya, mencegah dan mendeteksi kesalahan dan 

penipuan, memastikan akurasi dan kelengkapan data akuntansi, dan 

menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan (Daniela & Attila, 

2013). Namun juga bertujuan untuk mengontrol perilaku dan tugas yang 

dijalankan oleh para pegawai dalam organisasi. 

     Sistem kontrol internal yang dirancang dengan baik dan efektif harus 

mengurangi beberapa masalah yang terjadi pada sektor publik (Peterson, 2018). 

Beberapa masalah yang sering terjadi dalam sektor publik juga termasuk sumber 

daya manusia yang kurang cakap serta ketidakmampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan, serta seringnya melakukan pelanggaran yang menyebabkan kinerja 

organisasi menjadi buruk. 

     Kontrol internal telah digambarkan terdiri dari praktik teknis dan rutinitas yang 

membantu melindungi aset organisasi dan integritas catatan akuntansinya serta 

mendorong operasi yang efisien dan efektif serta kepatuhan terhadap peraturan 

(J. Wang & Hooper, 2017). Kepatuhan dengan sistem kontrol internal organisasi 
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memastikan bahwa kinerja karyawan 

dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur (Olufunmilayo, 2018).  

     Penerapan sistem pengendalian internal yang terdapat dalam organisasi tidak 

hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala 

aspek kegiatan dalam organisasi. Pengendalian internal dapat digunakan untuk: 

1) Menjaga keamanan keuangan organisasi; 

2) Memberikan keyakinan bahwa laporan - laporan yang disampaikan kepada 

pimpinan adalah benar;  

3) Meningkatkan efisiensi usaha; dan  

4) Memastikan bahwa kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan 

telah dijalankan dengan baik. (Hermiyetti, 2009) 

     Dalam hal pengendalian Aparatur Sipil Negara, Sistem pengendalian internal 

merupakan suatu cara untuk mengontrol perilaku para Aparatur dalam 

organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taradipa (2015) 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian 

internal terhadap kinerja karyawan. Suatu sistem pengendalian internal yang 

dijalankan dengan baik dapat berpengaruh terhadap berbagai proses kerja 

dalam organisasi serta dapat meningkatkan kualitas kerja individu, karena 

adanya pengawasan dari organisasi terhadap aktivitas pegawai. 

     Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara. 

3.1.3 Hipotesis Pengaruh Kualitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Aparatur Sipil Negara 

     Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang dapat 

memimpin, membimbing, mengarahkan ataupun mempengaruhi pikiran dan 

tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Fitri, et al., 2013). 
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Kualitas kerja seorang pemimpin memengaruhi motivasi dan kinerja bawahan 

serta iklim organisasi.  

     Memahami cara meningkatkan kinerja di sektor publik sangatlah penting 

untuk memastikan kualitasnya yang lebih baik. Oleh karena itu, banyak negara 

telah mereformasi sektor publiknya untuk memenuhi permintaan publik akan 

pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, evolusi teknologi 

baru telah menempatkan pemerintah untuk merancang nilai integritas sektor 

publik dengan komando yang kuat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan 

efisiensi tanpa meninggalkan nilai tata kelola yang baik. Dalam situasi seperti itu, 

praktik praktik kualitas kepemimpinan dapat membantu mencapai kualitas dan 

hasil positif (Aziz, Said, & Alam, 2015). 

     Dalam beberapa tahun terakhir, kepemimpinan telah terlibat sebagai 

pendekatan baru yang efektif untuk mengelola karyawan dan organisasi pada 

umumnya. Konsep tradisional administrasi kepegawaian secara bertahap telah 

diganti dengan manajemen sumber daya manusia. 

     Kepuasan kerja juga merupakan konsep penting, karena kualitas 

kepemimpinan berbeda dalam penekanan yang diberikan pada kepuasan 

kebutuhan yang terkait dengan pekerjaan karyawan organisasi. Kualitas  

kepemimpinan dapat  mempengaruhi kinerja individu, namun perlu didukung 

dengan kemampuan pemimpin untuk memberikan kepuasan kerja terhadap 

pegawai.  

     Pemimpin yang secara berkala memberikan penghargaan terhadap pegawai 

yang berprestasi akan mempengaruhi perilaku kerja seluruh pegawai. Efektivitas 

imbalan dalam mempengaruhi kinerja karyawan sangat penting karena 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Malik et al., 2015). Hal ini 

memberikan pengaruh bagi para pegawai untuk  bekerja secara maksimal agar 

mendapatkan penghargaan atau bonus dari pemimpin. 
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     Sebagian besar pegawai ingin mendapatkan peran dalam organisasi, baik 

peran dalam pekerjaan mereka sendiri maupun pekerjaan lainnya yang bahkan 

mendapatkan kepercayaan pemimpin untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

tertentu yang berbeda dari pekerjaan yang sudah mereka kerjakan sehari-hari 

(Audenaert et al., 2017). Oleh karena itu memang diperlukan pemimpin yang aktif 

dan selalu melibatkan pegawai dalam setiap pekerjaan atau permasalahan 

dalam organisasi. 

     Pemimpin dapat dijadikan alat kontrol oleh manajemen dalam meningkatkan 

kinerja Aparatur Sipil Negara. Pemimpin sebagai alat kontrol juga secara 

langsung dapat memaksimalkan penerapan sistem pengendalian internal 

terhadap pegawai yakni dengan meningkatkan kualitas  kepemimpinan dengan 

mengikuti berbagai kegiatan untuk pengembangan diri. 

     Dalam konsep manajemen sumber daya manusia dijelaskan bahwa 

kepemimpinan memiliki peran dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Pemimpin memiliki peran dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya agar 

bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap pemimpin memiliki kualtas 

kepemimpinan yang berbeda-beda. Pemimpin dengan kualitas yang baik dapat 

mengarahkan karyawannya agar bekerja sesuai dengan standar yang berlaku 

dalam organisasi.  

     Makna kepemimpinan diberikan sebagai proses pengaruh sosial di mana satu 

orang dapat memberikan bantuan bagi orang lain dalam pencapaian tugas 

bersama (Ali et al., 2015). Artinya disini bahwa pemimpin adalah seseorang yang 

mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi pegawai dalam bekerja dan 

mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang berkualitas dapat dicapai melalui 

pelaksanaan lelang jabatan dengan pelaksanaan tes kompetensi secara berkala 

serta berbagai tes yang memadai, yang diperlukan untuk menentukkan apakah 
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seseorang layak untuk menempati suatu jabatan tertinggi dalam Organisasi 

Sektor Publik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kualitas kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur 

Sipil Negara. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menguji teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data 

dengan prosedur statistik. Penelitian ini merupakan Explanatory Research yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat 

atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi 

     Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai dinas pendidikan 

provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 100 orang. Penelitian ini memfokuskan 

pada kinerja Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu yang menjadi unit analisis adalah 

Aparatur Sipil Negara pada dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

4.2.2 Sampel 

     Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Cluster Random Sampling. (Sugiyono, 2013) 

      Penentuan jumlah sampel dengan populasi sebanyak 100 Aparatur Sipil Negara 

dengan tingkat kesalahan 5% berdasarkan Sugiyono (2013) pada penelitian ini 

sebanyak 100 orang. Teknik acak sederhana (simple random sampling) dilakukan 

dengan Prosedur dalam teknik ini adalah: 

1. menyusun “sampling frame” 
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2. Menetapkan jumlah sampel yang akan diambil 

3. Menetapkan alat pemilihan sampel 

4. Memilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi .(Hartono, 2017).   

Sampel dipilih secara acak dengan cara di undi sampai mendapatkan jumlah 

sampel yang telah ditentukan. Berikut uraian kriteria Cluster Random Sampling 

yang digunakan oleh peneliti, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.1 
Sampel Penelitian 

 
Bidang Populasi Rumus Sampel yang 

akan diambil 
Sekretariat 48  48       x     78 

100 
37 

Bidang PKLK 11  11       x     78 
100 

9 

Bidang Pembinaan SMA 14  14       x     78 
100 

11 

Bidang SMK 11  11       x     78 
100 

9 

Bidang Ketenagaan 16 16       x     78 
100 

12 

Jumlah 100  78 
 
 

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi NTT   

 

4.3 Jenis dan Sumber Data 

     Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu 

pegawai dinas pendidikan yang bekerja pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Data primer yang diperoleh yaitu pendapat responden mengenai   variabel   

yang   diteliti  dalam  penelitian ini  yaitu  kualitas  aplikasi e-planning, penerapan 

sistem pengendalian internal dan kualitas kepemimpinan. Selain itu, peneliti juga 

menelaah beberapa data dan informasi terkait dengan pegawai dinas 

Pendidikan. Hal tersebut terkait dengan metode sampling yang digunakan dalam 
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penelitian ini. Kemudian, peneliti juga mencari dan menelaah data-data yang 

diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku literature, dan referensi, jurnal, 

website, artikel, majalah dan sebagainya. 

4.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

     Berikut ini akan disajikan penjelasan terkait definisi operasional variabel dan 

indikator pengukurannya 

4.4.1 Variabel Penelitian 

     Pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel Dependen 

     Variabel dependen (variabel Y) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

a. Kinerja Aparatur Sipil Negara 

          Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2013). Untuk memudahkan penilaian kinerja pegawai, standar pekerjaan harus 

dapat diukur dan dipahami secara jelas. Indikator – indikator yang digunakan 

untuk mengukur kinerja pegawai (Bangun, 2012) yaitu : 

1. Jumlah Pekerjaan. Indikator ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

     individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 
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2 Kualitas Pekerjaan. Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas 

yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

3 Ketepatan waktu. Setiap pekerjaan memililki karakteristik yang berbeda, 

untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. 

4 Kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. 

5 Kemampuan kerja sama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan 

kerja sama antarkaryawan sangat dibutuhkan.  

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan menjadi 

beberapa item pernyataan seperti berikut ini: 

1. Jumlah pekerjaan yang saya hasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan 

dalam uraian tugas. 

2. Saya mampu bekerja sama dalam tim dalam menyelesaikan berbagai 

pekerjaan  

3. Saya mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat digunakan 

untuk kepentingan organisasi. 

4. Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas yang diberikan 

organisasi. 

5. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien  

6. Saya mampu mengatur berbagai pekerjaan agar selesai sesuai waktu yang 

telah ditentukan organisasi. 

7. Saya selalu hadir tepat waktu dalam berbagai acara dan rapat penting. 
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8. Saya selalu hadir dalam kegiatan organisasi yang membutuhkan keterlibatan 

saya. 

9. Saya mampu bekerjasama dengan baik dalam kerjasama tim. 

10. Saya selalu terlibat aktif dalam pekerjaan yang membutuhkan kerjasama tim. 

     Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Dengan skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang 

Setuju), 4 (Setuju), dan skor tertinggi 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi skor 

angka variabel mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula kinerja pegawai. 

2. Variabel Independen 

     Variabel independen (variabel x) adalah variabel yang menjadi sebab 

terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Kualitas Aplikasi E-Planning 

     Aplikasi e-planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. 

Sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan 

terintegrasi. 

     Kualitas aplikasi e-planning merupakan suatu sistem yang membantu 

pemerintah khususnya dalam bidang perencanaan yang telah memiliki kriteria 

yang sesuai dengan kriteria penerapan aplikasi e-planning Berdasarkan 

Permendagri 86/2017. 

     Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas aplikasi e-planning, 

menggunakan kriteria penerapan aplikasi e-planning berdasarkan Permendagri 

86/2017 
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1. Memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 

yang terhubung mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan; 

2. Memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara perencanaan pusat dan 

daerah; 

3. Memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antar dokumen perencanaan 

jangka menengah dan tahunan; 

4. Memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran perencanaan 

berbasis elektronik/e-planning RKPD dengan aplikasi perencanaan 

anggaran/e-budgeting;  

5. Memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan data yang 

dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan dievaluasi sesuai tahapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

6. Memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan pendekatan lokasi 

sesuai dengan rumusan masalah dan akar masalah; 

7. Memiliki fitur partisipasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

8. Memiliki fitur penyampaian pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

9. Memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi terhadap rancangan perda tentang 

RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi terhadap rancangan peraturan 

kepala daerah tentang RKPD. 

      Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan menjadi 

beberapa item pernyataan seperti berikut ini: 

1. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki alur tahapan penyusunan 

dokumen rencana pembangunan daerah yang terhubung mulai dari tahap 

persiapan sampai dengan penetapan; 
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2. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki sistem sinkronisasi yang 

terhubung antara perencanaan pusat dan daerah; 

3. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki sistem sinkronisasi yang 

terhubung antar dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; 

4. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur integrasi secara sistem 

antara dokumen keluaran perencanaan berbasis elektronik/e-planning RKPD 

dengan aplikasi perencanaan anggaran/e-budgeting; 

5. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki perumusan masalah yang 

disusun berdasarkan data yang dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan 

dievaluasi sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

6. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki keterhubungan program dan 

kegiatan dengan pendekatan lokasi sesuai dengan rumusan masalah dan akar 

masalah; 

7. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur partisipasi publik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

8.  Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur penyampaian pokok pikiran 

DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

9.  Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi 

terhadap rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi 

terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD. 

     Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Dengan skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang 

Setuju), 4 (Setuju), dan skor tertinggi 5 (Sangat Setuju).  Semakin tinggi skor 

angka variabel mengindikasikan  bahwa  semakin tinggi  pula  kualitas  aplikasi 

e-planning. 
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b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian 

Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai, atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporankeuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

     Penerapan Sistem Pengendalian Internal memiliki indikator-indikator  

pengukuran (Rivai & Mulyadi, 2009) seperti berikut ini: 

1.Saya memahami corak budaya yang menjadi ciri khas instansi 

2. Saya mengetahui dengan jelas uraian tugas mengenai wewenang saya dalam 

instansi ini 

3. Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab saya 

4. Instansi melakukan evaluasi terhadap kinerja saya secara tidak efektif 

5. Instansi melakukan evaluasi terhadap kinerja saya secara berkesinambungan 

6. Instansi memiliki prosedur yang jelas dalam mengatur dokumen terkait 

keuangan 

7. Saya memahami adanya sistem informasi manajemen resiko dalam instansi 

8. Saya memahami prosedur keluar-masuknya keuangan instansi dengan jelas 

9. Saya memahami pedoman tentang pengelolaan keuangan instansi 

10. Saya memahami adanya kebijakan bahwa informasi instansi harus disajikan 

dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dikomunikasikan kepada para pihak 

yang membutuhkan, termasuk masyarakat 

11. Kebijakan dalam instansi akan menjamin saya melaksanakan tugas sesuai 

arahan dari atasan 

12. Saya senantiasa bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

13. Otoritas yang sesuai membantu saya dalam bekerja dengan baik 
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14. Proses pelaksanaan akan menentukan kualitas kinerja saya sepanjang waktu 

15. Instansi tempat saya bekerja melakukan pengawasan secara teratur 

16. Tujuan pengawasan diharapkan dapat digunakan untuk menilai kualitas 

pengendalian internal 

     Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Dengan skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang 

Setuju), 4 (Setuju), dan skor tertinggi 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi skor 

angka variabel mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal telah 

berjalan dengan baik. 

c. Kualitas Kepemimpinan 

     Kualitas kepemimpinan adalah suatu taraf/ukuran baik buruknya 

kepemimpinan. Kepemimpinan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

     Indikator Yang digunakan untuk mengukur  Kualitas kepemimpinan (Cahyono 

et al., 2016) yaitu : 

1. Pemimpin  mampu mengarahkan Pegawai dalam bekerja 

2. Pemimpin  mampu memberikan dorongan kerja kepada Pegawai 

3.Pemimpin mampu memberikan kebebasan pada karyawan dalam menjalankan 

tugas 

4. Pemimpin memberikan perhatian dan apresiasi terhadap prestasi karyawan 

5. Pemimpin bekerja sama dengan karyawan dalam menghasilkan ide-ide, 

program-program, dan kebijakan-kebijakan baru dalam organisasi. 

6. Pemimpin mampu mengarahkan karyawan untuk mengikuti berbagai 

pendidikan untuk pengembangan kompetensi. 

     Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikembangkan menjadi beberapa 

item pertanyaan yang dijelaskan oleh untuk mengukur kualitas kepemimpinan 

sebagai berikut: 
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1. Pemimpin  mampu mengarahkan pegawai dalam bekerja 

2. Pemimpin  mampu memberikan dorongan kerja kepada Pegawai 

3. Pemimpin mampu memberikan kebebasan pada pegawai dalam menjalankan 

tugas 

4. Pemimpin memberikan perhatian dan apresiasi terhadap prestasi pegawai 

5. Pemimpin bekerja sama dengan pegawai dalam menghasilkan ide-ide, 

program-program, dan kebijakan-kebijakan baru dalam organisasi 

6. Pemimpin mampu mengarahkan pegawai untuk mengikuti berbagai 

pendidikan untuk pengembangan kompetensi 

     Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Dengan skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang 

Setuju), 4 (Setuju), dan skor tertinggi 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi skor 

angka variabel mengindikasikan bahwa kualitas kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

4.5  Metode Analisis Data 

         Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Structural Equation 

Modeling (SEM), dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan 

bantuan smart PLS 3.2.8. Abdillah & Hartono (2015) menjelaskan SEM adalah 

suatu teknik statistika untuk menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan 

mengintegrasi analisis faktor dan analisis jalur (Wright, 

1921;Haavelmo,1943;Simon, 1953). SEM adalah pengembangan dari General 

Linear Model (GLM) dengan regresi berganda sebagai bagian utamanya. Proses 

permodelan SEM terdiri atas dua tahapan dasar, yaitu validasi model 

pengukuran dan pengujian model struktural. SEM mengutamakan pemodelan 

konfirmatori dibandingkan pemodelan eksploratori sehingga lebih tepat 

digunakan untuk pengujian teori (studi kuantitatif) dibandingkan pengembangan 
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teori (studi kualitatif). SEM biasanya dimulai dengan pengembangan hipotesis, 

representasi model, dan operasionalisasi variabel menggunakan instrumen 

pengukuran dan pengujian model. 

          Analisis Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika multiariat yang 

melakukan pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel 

independen berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis 

varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 

permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya 

data yang hilang (missing values), dan multikolinearitas. Abdillah & Hartono, 

(2015) 

          Penggunaan PLS ini berdasarkan beberapa  pertimbangan bahwa PLS 

merupakan metode analisis yang dapat diterapkan pada semua skala data, tidak 

membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain 

dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk 

membangun hubungan yang belum ada landasan terorinya atau untuk pengujian 

proposisi. PLS juga dapat digunakan untuk pemodelan structural dengan 

indikator bersifat reflektif ataupun formatif. (Jaya & Sumertajaya, 2008). PLS juga 

dapat digunakan dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dan menjelaskan hubungan teoritikal di antara kedua variabel 

tersebut. 

          Jaya & Mindra (2008) menyebutkan beberapa Langkah-langkah pemodelan 

persamaan struktural berbasis PLS dengan software yaitu sebagai berikut :  

1. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (inner model)  Perancangan 

model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan pada 

rumusan masalah atau hipotesis penelitian.   
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2. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (outer model)  Perancangan 

model pengukuran (outer model) dalam PLS sangat penting karena terkait 

dengan apakah indikator bersifat refleksif atau formatif.   

3. Langkah Ketiga: Mengkonstruksi diagram Jalur  Bilamana langkah satu dan 

dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah dipahami, hasil 

perancangan inner model dan outer model tersebut, selanjutnya dinyatakan 

dalam bentuk diagram jalur.  

4. Langkah Keempat: Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan 

5. Langkah Kelima: Estimasi  Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam 

PLS adalah metode kuadrat terkecil (least square methods). Proses 

perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika 

telah tercapai kondisi konvergen. 

6. Langkah Keenam: Goodness of Fit 

a). Outer Model 

Convergent validity 

     Korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Untuk 

hal ini loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup, pada jumlah indikator per 

konstruk tidak besar, berkisar antara 3 sampai 7 indikator. 

Discriminant validity 

     Membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika square root of 

average variance extracted (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan 

seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. 

Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0.50. 
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Composite reliability (ρc) 

     Kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas 

komposit yang baik jika memiliki composite reliability ≥ 0.7, walaupun bukan 

merupakan standar absolut. 

 

b). Inner model 

     Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square variabel laten 

dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; Q-Square predictive 

relevance untuk model struktural, megukur seberapa baik nilai onservasi 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 

menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai Q-Square 

≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. Perhitungan Q-

Square dilakukan dengan rumus: Q
2 

= 1 – ( 1 – R
1

2

) ( 1 – R
2

2 

) ... ( 1- R
p

2 

) 

dimana R
1

2 

, R
2

2 

... R
p

2 

adalah R-square variabel endogen dalam model 

persamaan. Besaran Q
2 

memiliki nilai dengan rentang 0 < Q
2 

< 1, dimana 

semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. Besaran Q
2 

ini setara dengan 

koefisien determinasi total pada analisis jalur (path analysis). R
m

2

 

7. Langkah Ketujuh: Pengujian Hipotesis  

     Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode resampling 

Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan 

adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Hipotesis statistik untuk outer model adalah: 
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H
0 
: λ

i 
= 0 lawan  

H
1 
: λ

i 
≠ 0 

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten 

eksogen terhadap endogen adalah 

H
0 
: γ

i 
= 0 lawan  

H
1 
: γ

i 
≠ 0 

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten 

endogen terhadap endogen adalah 

H
0 
: βi = 0 lawan  

H
1 
: βi ≠ 0 

Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data terdistribusi 

bebas (distribution free), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak 

memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). 

Pengujian dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤ 0,05 (alpha 5 

%), maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian 

hipotesis pada outter model signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator 

dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. 

Sedangkan bilamana hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka 

dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap 

variabel laten lainnya. 

4.6   Model Spesifikasi 

          Model spesifikasi PLS dalam analisis jalur terdiri dari tiga tipe hubungan yaitu 

inner model, outer model, dan weight relations. Spesifikasi hubungan kausal 

antar variabel laten (model structural) ditunjukkan oleh inner model. Untuk 

menunjukkan spesifikasi hubungan antara indikator atau parameter yang 

diestimasi dengan variabel latennya (model pengukuran) dilakukan dengan outer 

model sedangkan, weight relation menunjukkan hubungan nilai varian antar 
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indikator dengan variabel latennya, sehingga diasumsikan memiliki nilai mean – 0 

dan varian = 1 untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan kausalitas. 

4.6.1 Inner Model 

     Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model), 

disebut juga dengan inner relation, menggambarkan hubungan antar variabel 

laten berdasarkan teori substansif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, 

diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifest di skala 

zero means dan unit varian sama dengan satu, sehingga parameter lokasi 

(parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model.   

Model persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini:   

η= βη+Γξ +ς   

     Dimana menggambarkan vektor variabel endogen (dependen), adalah vektor 

variabel laten eksogen dan adalah vektor residual (unexplained variance). Oleh 

karena PLS didesain untuk model rekursif, maka hubungan antar variabel laten, 

berlaku bahwa setiap variabel laten dependen , atau sering disebut causal chain 

system dari variabel laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut: 

ηj = Σiβjiηi + Σi γjbξb + ςj 

     Dimana γjb (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan Γ) adalah koefisien 

jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (η) dengan eksogen (ξ). 

Sedangkan βji (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan β) adalah koefisien 

jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (η) dengan endogen (η); 

untuk range indeks i dan b. Parameter ςj adalah variabel inner residual. 

    4.6.2 Outer Model 

         Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement model, 

mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifesnya. Model 

indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut:   
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x = Λxξ + δ   

y = Λyη + ε   

         Di mana x dan y adalah indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan 

endogen (η). Sedangkan Λx dan Λy merupakan matriks loading yang 

menggambarkan seperti koefisien regresi sederhana yang menghubungkan 

variabel laten dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan δ dan ε dapat 

diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran atau noise.  Model indikator 

formatif persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:   

ξ= ΠξXi + δ 

η= ΠηYi + ε 

          Dimana ξ,η , X, dan Y sama dengan persamaan sebelumnya. Dengan Πξ dan 

Πη adalah seperti koefisen regresi berganda dari variabel laten terhadap 

indikator, sedangkan δ dan ε adalah residual dari regresi. 

4.6.3 Weight Relation 

          Nilai dari weight relation menunjukkan hubungan nilai varian antar indikator 

dengan variabel latennya, sehingga diasumsikan memiliki nilai mean = 0 dan . 

varian = 1 untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan kausalitas. Weight 

relation dapat disusun dengan persamaan sebagai berikut: 

     ξb = Σkb wkb xkb   

     ηi = Σki wki yki   

          Dimana wkb dan wki adalah k weight yang digunakan untuk membentuk 

estimasi variabel laten ξb dan ηi. Estimasi variabel laten adalah linear agregat 

dari indikator yang nilai weight-nya didapat dengan prosedur estimasi PLS. 

4.7   Evaluasi Model 

         PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan distribusi tertentu untuk 

mengestimasi parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Untuk itu, teknik 

parametric untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan dan model 



74 

 

 

evaluasi untuk prediksi bersifar non-parametrik. Evaluasi model PLS dilakukan 

dengan mengevaluasi outer model (Model Pengukuran) dan inner model (Model 

Struktural). 

4.7.1   Model Pengukuran (Outer Model) 

     Dalam model pengukuran ini, akan menguji validitas konstruk dan reliabilitas 

instrumen penelitian (Abdillah & Hartono, 2015). Uji validitas dilakukan untuk 

mengukur tingkat keabsahan atau kevalidan suatu kuesioner. Ketika pernyataan 

dalam suatu kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, berarti 

kuesioner tersebut dikatakan valid. Peneliti akan menguji validitas item 

pernyataan pada setiap konstruk melalui pengujian validitas konstruk melalui uji 

validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. 

         Selain uji validitas, terdapat uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal 

alat ukur. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu 

Cronbach’s Alpha yang mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 

dan Composite Reliability yang mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas dari 

suatu konstruk. Di bawah ini merupakan parameter dan Rule of thumbs dalam 

model pengukuran PLS: 
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Tabel 4.2 
Parameter Model Pengukuran (Outer Model) 

 

Pengujian Parameter Rule of thumbs 
Validitas Konvergen - Average Variance 

Extracted (AVE) 
- Factor Loading 
- Communality 

- Lebih dari 0,5 
 

- Lebih dari 0,7 
- Lebih dari 0,5 

 
 

Validitas Diskriminan 
 
 
 
 
 

- Akar AVE dan 
Korelasi Variabel 
Laten 

- Cross Loading 

- Akar AVE > Korelasi 
Variabel Laten 

 
- Lebih dari 0,7 dalam 

satu variabel 

Reliabilitas - Cronbach’s Alpha 
- Composite Reliability 

- Lebih dari 0,6 
- Lebih dari 0,6 

   Sumber : Abdillah dan Hartono (2015) 

4.7.2  Model Struktural (Inner Model) 

     Evaluasi model pada inner model atau yang disebut dengan model structural 

dilakukan dengan menggunakan R² untuk konstruk variabel dependen, nilai 

koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam 

model structural. Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² berarti 

semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai koefisien 

path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian 

hipotesis. Skor  koefisien  path  atau  inner  model  yang  ditunjukkan  oleh  nilai 

t-statistik, harus > 1,94 untuk signifikansi hipotesis dua ekor (Two Tailed) 

sedangkan, nilai t-statistik  untuk hipotesis satu ekor (One Tailed) adalah > 1,64. 

4.8  Model Pengujian Hipotesis 

     Pengujian hipotesis H1 hingga H3 menggunakan analisis PLS yang akan 

dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: 
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1. Menetapkan nilai signifikansi atau nilai kritis alpha sebesar 5%. 

2. Melihat nilai t-statistik yang ditampilkan di output bootstraping pada program 

SmartPLS. Jika nilai t-statistik bih dari 1,64 (one tailed) maka, hipotesis 

diterima, namun jika nilai t-statistik kurang dari 1,64 maka hipotesis ditolak. 

3. Melihat nilai koefisien atau original sample pada setiap path untuk mengetahui 

arah pengaruh setiap konstruk. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Pilot Tes 

          Sebelum menyebarkan kuesioner yang sebenarnya, pilot test dilakukan dengan 

tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan digunakan 

untuk penelitian. Pilot test ini dilakukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan tempat 

penelitian pada tanggal 21-25 januari 2019. Kuesioner disebarkan kepada beberapa 

pegawai dan dipilih secara acak dari berbagai bidang sebanyak 53 kuesioner.  

          Kemudian kuesioner tersebut diolah dengan SmartPLS 3.2.8 dan menunjukkan 

hasil bahwa seluruh variabel telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. 

Persyaratan validitas dan reliabilitas mengacu pada nilai AVE, composite reliabilit, R2, 

Cronbach’s alpha, dan communality. pada hasil pengolahan data yang telah dilakukan. 

Hasil pengolahan data pilot test adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 

     Variabel AVE 
Factor  

Loading Communality 
Cross 

Loading 
R 

Square 
Cronbach's  

alpha 
Composite  
Reliability 

Kualitas 
Aplikasi e-

planning (X1) 0,629 0,790 0,629 0,793 

  

0,927 0,938 
Penerapan 

Sistem 
Pengendalian 
Internal (X2) 0,733 0,850 0,733 0,851   0,975 0,978 

Kualitas 
Kepemimpinan 

(X3) 0,766 0,871 0,766 0,875   0,938 0,951 
Kinerja 

Aparatur Sipil 
Negara (Y) 0,707 0,826 0,707 0,841 0,817 0,953 0,960 

     Sumber : Lampiran 3 

        



78 

 

 

 

         

 

Dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel di atas, keempat variabel dalam penelitian 

ini telah memenuhi persyaratan dari uji validitas konvergen, validitas diskriminan 

dan reliabilitas. Pengujian validitas konvergen dengan melihat nilai  dari AVE, 

Factor Loading dan Communality. Untuk pengujian validitas diskriminan 

dilakukan dengan memperhatikan nilai dari cross loading yang dihasilkan, 

sedangkan untuk pengujian reliabilitas melihat hasil dari cronbach’s alpha dan 

composite reliability. 

     Dari hasil uji validitas konvergen dengan melihat nilai factor loading, memiliki 

syarat masing-masing indikator menghasilkan nilai 0,7. Pada tabel 5.2 dapat 

dilihat bahwa indikator dari semua variabel memenuhi syarat dalam uji validitas 

konvergen. Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan dan reliabilitas juga telah 

memenuhi rule of thumbs yang telah ditentukan.  

     Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan, nilai cross loading harus lebih dari 

0,7 dari masing-masing variabel. pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa setiap 

variabel telah menghasilkan nilai cross loading lebih dari 0,7, yang berarti telah 

memenuhi rule of thumbs yang telah ditentukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

uji reliabilitas nilai dari composite reliability dan cronbach’s alpha juga telah 

memenuhi rule of thumbs yang telah ditetapkan, yaitu harus memiliki nilai lebih 

dari 0,6. 
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Tabel 5.2 
Outer Model 

 

Variabel Indikator 
Factor 

Loading 
Cross Loading 

X1 X2 X3 Y 

Kualitas 
Aplikasi  

E-Planning (X1) 

X1.1 0,741 0.741 0.344 0.256 0.315 

X1.2 0,750 0.750 0.200 0.308 0.330 

X1.3 0,789 0,789 0.506 0.289 0.300 

X1.4 0,856 0,856 0.399 0.276 0.367 

X1.5 0,859 0,859 0.427 0.162 0.239 

X1.6 0,837 0,837 0.298 0.096 0.167 

X1.7 0,768 0,768 0.309 0.147 0.170 

X1.8 0,771 0,771 0.207 0.247 0.265 

X1.9 0,755 0,755 0.341 0.200 0.238 

Penerapan 
Sistem 

Pengendalian 
Internal (X2) 

X2.1 0,889 0.426 0.889 0,443 0.487 

X2.2 0,916 0,419 0,916 0,406 0,419 

X2.3 0,921 0,470 0,921 0,437 0,470 

X2.4 0,885 0,405 0,885 0,395 0,405 

X2.5 0,886 0,433 0,886 0,403 0,433 

X2.6 0,869 0,509 0,869 0,469 0,509 

X2.7 0,845 0,297 0,845 0,386 0,408 

X2.8 0,830 0,498 0,830 0,477 0,509 

X2.9 0,771 0,169 0,771 0,336 0,309 

X2.10 0,822 0.298 0,822 0.439 0.501 

X2.11 0,809 0,443 0,809 0,441 0,480 

X2.12 0,767 0,233 0,767 0,254 0,269 

X2.13 0,866 0,239 0,866 0,435 0,464 

X2.14 0,770 0,361 0,770 0,329 0,425 

X2.15 0,869 0,442 0,869 0,399 0,450 

X2.16 0,959 0,451 0,959 0,479 0,490 

Kualitas 
Kepemimpinan 

(X3) 

X3.1 0,898 0.206 0.327 0,898 0.815 
X3.2 0,955 0.304 0.460 0,955 0.901 
X3.3 0,917 0.329 0.420 0,917 0.795 
X3.4 0,862 0.298 0.540 0,862 0.782 
X3.5 0,710 0.061 0.381 0,710 0.512 
X3.6 0,889 0.303 0.426 0,889 0.831 

Kinerja 
Aparatur Sipil 

Negara (Y) 

Y1 0,793 0.140 0.408 0,646 0.793 
Y2 0,919 0.307 0.421 0.962 0,919 
Y3 0,740 0.352 0.375 0.521 0,740 
Y4 0,916 0.288 0.424 0.911 0,916 
Y5 0,728 0.190 0.454 0.582 0,728 
Y6 0,727 0.356 0.448 0.630 0,727 
Y7 0,936 0.412 0.517 0,827 0,936 
Y8 0,932 0.370 0.503 0.860 0,932 
Y9 0,941 0.350 0.503 0.870 0,941 
Y10 0,722 0.187 0. 346 0.504 0.722 

Sumber : Lampiran 4 
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5.2    Hasil Penelitian 

         Berikut ini akan disajikan data dan perhitungan hasil penelitian kinerja  

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT. 

5.2.1 Demografi Responden 

     Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah Aparatur Sipil Negara 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti memilih secara 

random dari  100 pegawai pada Dinas Pendidikan dan disesuaikan dengan 

jumlah yang diambil dari masing-masing bidang.  

     Langkah-langkah dalam pengumpulan data di lapangan sama halnya ketika 

peneliti menyebarkan kuesioner untuk pilot test. Peneliti melakukan konfirmasi 

kepada pimpinan di masing-masing bidang yang akan diteliti. Untuk dapat 

memberikan kuesioner kepada pegawai di dinas Pendidikan, peneliti juga 

melampirkan surat pengantar dari Universitas Brawijaya, dengan tujuan agar 

pimpinan yakin bahwa kuesioner yang diisi hanya untuk kebutuhan penelitian. 

     Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 90 kuesioner, kuesioner yang 

kembali sebanyak 87 kuesioner, namun hanya 78 yang dapat digunakan karena 

sebanyak 9 kuesioner tidak diisi secara lengkap oleh responden. Berikut adalah 

ringkasan distribusi dan pengembalian kuesioner yang telah dilakukan 

Tabel 5.3 
Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian 

 
Keterangan Jumlah Persentase 

Kuisioner yang disebar 90 100,00% 

Kuisioner yang tidak kembali 3 3,33% 

Kuisioner yang kembali 87 96,66% 

Kuisioner yang tidak dapat diolah 9 10% 

Kuisioner yang dapat diolah 78 86,66 % 
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5.2.2 Data Demografi Responden 

     Untuk memperoleh gambaran terkait responden dalam penelitian ini, telah 

dilakukan perhitungan frekuensi berdasarkan apa yang telah diisi responden 

pada kuesioner yang telah diberikan. Demografi responden terdiri dari usia 

responden, jenis kelamin, jabatan, pendidikan terakhir, lama bekerja serta bidang 

pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran mengenai demografi responden dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 5.4 
Deskriptif Statistik 

 
No. Keterangan Jumlah Persentase 

1. Usia Responden: 
a. Kurang dari 30 Tahun                                      
b. 30 - 40 Tahun 
c. 40 - 50 Tahun 
d. Lebih dari 50 Tahun 

   
4 

22 
26 
26 

 
5,1% 
28,2% 
33,3% 
33,3 % 

2. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
45 
33 

 
57,7% 
42,3% 

3.  Jabatan 
a. PPPK 
b.. Fungsional Umum 
c. Fungsional Khusus 
d. Struktural 

 
19 
38 
1 

20 

 
24,4% 
48,7% 
1,3% 
25,6% 

4. Pendidikan Terakhir: 
a. SLTA 
b. D3 
c. Sarjana (S1)/ Sederajat 
d. Pascasarjana (S2) 

 
11 
10 
47 
10 

 
14,1% 
12,8% 
60,3% 
12,8% 

5. Lama Bekerja: 
a. Dibawah 10 Tahun 
b. 10-20 Tahun 
c. Lebih dari 20 tahun 

 
21 
34 
23 

 

  
26,9% 
43,6% 
29,5% 

 
6. Bidang Pekerjaan: 

a. Sekretariat 
b. Bidang SMA 
c. Bidang SMK 
d. Bidang PKLK 
e. Ketenagaan 

 
37 
11 
9 
9 

12 

 
47,4% 
14,1% 
11,5% 
11,5% 
15,4% 

Sumber: Lampiran 5 

     Berdasarkan tabel deskriptif statistik diatas, telah dilakukan analisis data 

demografi responden menggunakan SPSS sehingga diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.5 
Hasil Analisis Data Demografi Responden 

 
 

Keterangan 

Kinerja ASN  

Rendah Cukup 
Tinggi 

Tinggi Sangat 
Tinggi 

Usia Responden: 
a. Kurang dari 30 
Tahun                                      
b. 30 - 40 Tahun 
c. 40 - 50 Tahun 
d. Lebih dari 50 Tahun 

 
2 
 

5 
3 
3 

 
1 
 

7 
8 

12 

 
1 
 

4 
7 
3 

 
- 
 
6 
8 
8 

Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
6 
7 

 
16 
12 

 
8 
7 

 
15 
7 

Jabatan 
a. PPPK 
b.. Fungsional Umum 
c. Fungsional Khusus 
d. Struktural 

 
4 
9 
- 
- 

 
7 

18 
- 
3 

 
6 
5 
1 
3 

 
2 
6 
- 

14 
Pendidikan Terakhir: 
a. SLTA 
b. D3 
c.Sarjana (S1)/ 
 Sederajat 
d. Pascasarjana (S2) 

 
5 
2 
6 
 
- 

 
3 
4 

21 
 
- 

 
3 
3 
6 
 

3 

 
- 
1 

14 
 
7 

Lama Bekerja: 
a. Dibawah 10 Tahun 
b. 10-20 Tahun 
c. Lebih dari 20 tahun 

 
6 
4 
3 

 
8 

12 
8 

 
4 
8 
3 

 
3 

10 
9 

Bidang Pekerjaan: 
a. Sekretariat 
b. Bidang SMA 
c. Bidang SMK 
d. Bidang PKLK 
e. Ketenagaan 

 
7 
2 
1 
2 
1 

 
11 
4 
5 
3 
5 

 
9 
1 
1 
3 
1 

 
10 
4 
2 
1 
5 

Sumber: Lampiran 6  

     Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, pegawai dengan 

rentan usia 30-40 tahun, 40-50 tahun dan lebih dari 50 tahun memiliki rata-rata 

kinerja yang tinggi, dibandingkan dengan  usia kurang dari 30 tahun. Selanjutnya 

pegawai dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kinerja jauh lebih tinggi 

dibandingkan perempuan.         

     Tabel diatas juga menunjukkan bahwa pegawai dengan jabatan struktural 

memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan lainnya. 
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Pada jabatan fungsional umum juga terdapat 9 ASN yang memiliki kinerja yang 

rendah. Selanjutnya berkaitan dengan tingkat pendidikan, ASN yang berlatar 

belakang pendidikan S1 dan S2  memiliki kinerja yang tinggi. Namun terdapat 6 

orang ASN dengan pendidikan terakhir S1 memiliki kinerja yang rendah, serta 5 

orang  ASN dengan pendidikan terakhir SLTA.             

     Berkaitan dengan lamanya pegawai telah kerja, pegawai dengan lama kerja 

10 – 20 tahun dan  lebih dari 20 tahun memiliki kinerja yang lebih  tinggi 

dibandingkan pegawai dengan masa kerja dibawah 10 tahun. Selanjutnya 

berkaitan dengan bidang pekerjaan, pegawai pada bidang Sekretariat, 

Ketenagaan dan SMA memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan bidang 

yang lain. Namun pada bidang sekretariat juga terdapat 7 orang responden 

dengan kinerja yang rendah.     

     Namun jika melihat gambaran keseluruhan data seperti terlihat pada lampiran 

6, rata-rata pegawai memiliki kinerja yang cukup tinggi baik dari segi usia, jenis 

kelamin, jabatan, pendidikan terakhir, lama bekerja dan bidang pekerjaan. Dan 

berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti empiris bahwa usia memiliki 

pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara, sedangkan gender, jabatan, 

pendidikan terakhir, lama bekerja, dan bidang pekerjaan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur.  

     Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja 

Aparatur Sipil Negara, hal ini dibuktikan dengan pegawai usia muda mampu 

mengatasi berbagai tingkat kerumitan dalam pekerjaan dan bekerja secara 

cepat, terutama dalam penggunaan berbagai sistem informasi. Pegawai dengan 

usia muda juga bersemangat untuk terus mengembangkan diri dengan mengikuti 

berbagai pelatihan serta keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 
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     Hasil analisis juga membuktikan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara. Pegawai yang bekerja baik laki-laki maupun 

perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Oleh 

karena itu kesempatan untuk meningkatkan kinerja bergantung kemauan untuk 

mengembangkan diri, 

     Berdasarkan hasil analisis data demografi responden, jabatan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur, Hal ini disebabkan karena perolehan 

jabatan pada lingkup pemerintahan provinsi NTT tidak berdasarkan pada proses 

seleksi secara komprehensif. 

     Selanjutnya, Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja ASN 

pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dikarenakan sistem kerja pada lingkup 

pemerintahan yang tidak sama pada lingkup perguruan tinggi, dimana tingkat 

pendidikan dan kemampuan akademik menjadi suatu hal yang sangat penting 

untuk pengembangan diri, karena akan berdampak pada anak didik.  

     Lingkup kerja pada pemerintahan provinsi tidak mengharuskan pegawai untuk 

menempuh bangku pendidikan setinggi-tingginya. Kesadaran untuk melanjutkan 

pendidikan lahir dari keinginan pribadi dan tidak akan diberhentikan meski 

berada pada level tingkat pendidikan paling rendah. Pegawai hanya dituntut 

untuk mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat pada waktunya 

tanpa memandang latar belakang pendidikan. Oleh karena itu pegawai akan 

berkinerja baik, jika mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan dengan 

hasil yang memuaskan. Artinya pegawai yang terbiasa melakukan pekerjaan 

tersebut, akan lebih mahir dibandingkan seseorang dengan latar belakang 

pendidikan tinggi yang baru menduduki posisi tersebut. 

     Hasil analisis juga membuktikan bahwa lamanya seorang pegawai bekerja 

belum tentu berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini disebabkan karena pegawai 

yang telah lama bekerja belum tentu diberikan tanggungjawab dalam 
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mengerjakan sesuatu yang penting. Banyak pegawai yang telah lama bekerja 

belum paham bagaimana mengoperasikan komputer dan tidak paham berbagai 

sistem baru yang telah diterapkan, dibandingkan pegawai yang baru diterima 

bekerja. 

     Selanjutnya berkaitan dengan bidang pekerjaan tidak menentukkan bahwa 

seorang pegawai akan berkinerja baik. Setiap bidang pekerjaan mempunyai 

tingkat kesulitan masing-masing dan belum tentu pegawai yang bekerja pada 

bidang pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi berkinerja lebih baik 

dibandingkan pegawai di bidang pekerjaan yang lain. 

5.2.3 Deskriptif Jawaban Responden 

     Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana responden dalam menanggapi pernyataan-pernyataan yang mewakili 

indikator-indikator variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif jawaban 

responden dilakukan dengan menghimpun keseluruhan jawaban responden 

berdasarkan skala dan indikator yang telah ditetapkan dan digunakan pada 

kuesioner penelitian. Dalam kuesioner penelitian yang telah disebarkan, terdapat 

5 skala jawaban responden, dari 1 hingga 5. Skor paling rendah 1 (Sangat Tidak 

Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang Setuju), 4 (Setuju), 5 (Sangat Setuju). 

5.2.3.1 Analisis Deskriptif Variabel 

     Kualitas aplikasi e-planning merupakan merupakan suatu sistem yang 

membantu pemerintah khususnya dalam bidang perencanaan yang telah 

memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria penerapan aplikasi e-planning 

Berdasarkan Permendagri 86/2017. Variabel ini memiliki 9 indikator dengan 9 

item pernyataan.  

     Sistem pengendalian internal juga merupakan serangkaian kebijakan dan 

prosedur yang diterapkan oleh manajemen entitas untuk memastikan, sejauh 

mungkin, manajemen kegiatan yang ketat dan efisien (Daniela & Attila, 2013). 
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Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai, atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Variabel ini memiliki 16 indikator. 

     Kualitas kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan 

fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha 

dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Variabel ini 

memiliki enam indikator yang diwakilkan dengan 6 pernyataan. 

     Kinerja pegawai merupakan  tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang 

dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dicapai atau tugas yang 

harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam kurun 

waktu tertentu. Variabel ini memiliki 5 indikator yang diwakilkan dengan 10 

pernyataan. 

Hasil analisis deskriptif setiap konstruk disajikan pada tabel 5.6 berikut ini: 

 
Tabel 5.6 

Deskripsi Jawaban Konstruk 
 

Konstruk N Min Max Mean Standar 
Deviasi 

Kualitas Aplikasi E-Planning (X1) 78 3 5 4,171 0,506 

Penerapan Sistem Pengendalian 
Internal (X2) 

78 2 5 4,264 0,560 

Kualitas Kepemimpinan (X3) 78 3 5 4,203 0,660 

Kinerja Aparatur Sipil Negara (Y) 78 2 2 4,377 0,547 

Sumber : Lampiran 8 

     Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap konstruk 

kualitas aplikasi e-planning (X1), diperoleh nilai mean sebesar 4,171 dan standar 

deviasi sebesar 0,506. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung 
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setuju, artinya aplikasi e-planning yang digunakan telah memiliki kualitas 

berdasarkan Peaturan Pemerintah Dalam Negeri No 86 Tahun 2017. 

     Selanjutnya hasil analisis deskriptif jawaban responden terhadap konstruk 

penerapan sistem pengendalian internal (X2), menunjukkan nilai mean sebesar 

4,264 dan standar deviasi sebesar 0,560. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cenderung setuju, artinya penerapan sistem pengendalian internal, 

khususnya terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara telah berjalan dengan baik. 

     Hasil analisis deskriptif jawaban responden terhadap konstruk kualitas 

kepemimpinan (X3),  memperoleh nilai mean sebesar 4,203 dan standar deviasi 

sebesar 0,660. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, 

artinya kualitas kepemimpinan mampu mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil 

Negara. 

     Kemudian dari tabel diatas juga menjelaskan hasil analisis deskriptif konstruk 

variabel kinerja Aparatur Sipil Negara (Y), menunjukkan memiliki nilai mean 

sebesar 4,377 dan standar deviasi sebesar 0,547. Oleh karena itu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, artinya responden telah 

memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan berbagai pekerjaan dalam 

organisasi. 

5.4 Evaluasi Model Penelitian  

     Model penelitian pada studi ini terdiri dari empat konstruk yaitu kualitas 

aplikasi e-planning, sistem pengendalian internal, kualitas kepemimpinan dan 

kinerja Aparatur Sipil Negara. Pengujian model penelitian dilakukan melalui 2 

tahap yaitu (1) pengujian outer model melalui uji validitas diskriminan, validitas 

konvergen dan reliabilitas, (2) pengujian inner model dengan melihat signifikansi 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

     Pada tahap awal pengujian PLS (Partial Least Square), dilakukan dengan 

melakukan evaluasi outer model dan inner model. Outer model atau yang sering 
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disebut model pengukuran, dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan 

reliabilitas dari suatu konstruk, Uji validitas sendiri melalui dua tahap yaitu, uji 

validitas konvergen dan diskriminan, dengan menggunakan rule of thumbs yang 

telah ditentukan dari parameter AVE, Communality, Outer Loading, Cross 

Loading, Cronbach’s Alpha, dan Composite Reliability. Untuk pengujian Inner 

Model atau model struktural, dilakukan dengan melihat nilai dari parameter R2 

dan melihat t-statistics hipotesis one tails dengan ketentuan >1,96 untuk 

pengujian hipotesis. 

5.4.1. Pengujian Outer Model 

     Berikut ini merupakan hasil pengujian algoritma variabel penelitian, yang 

disajikan pada tabel 5.7 

 
Tabel 5.7 

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
 

Varianel AVE 
Factor 

Loading Communality 
Cross 

Loading 

 
R 

Square 
Cronbach's 

alpha 
Composite 
Reliability 

Kualitas Aplikasi 
E-Planning (X1) 0,592 0,768 0,592 0,769 

  

0,914 0,929 

Penerapan 
Sistem 

Pengendalian 
Internal (X2) 0,613 0,782 0,613 0,783   0,958 0,962 

Kualitas 
Kepemimpinan 

(X3) 0,679 0,821 0,679 0,824   0,905 0,927 

Kinerja Aparatur 
Sipil Negara (Y) 0,655 0,806 0,655 0,810 0,568 0,940 0,950 

Sumber : Lampiran 9 

1. Validitas Konvergen  

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai AVE dari keseluruhan konstruk 

lebih dari 0,5. Untuk parameter factor loading, hasil yang diperoleh juga lebih 

dari 0,7 dan untuk nilai dari Communality lebih dari 0,5. Nilai dari AVE, Factor 

loading dan Communality keseluruhan konstruk telah memenuhi rule of 

thumbs yang ditentukan. Dengan kata lain, indikator-indikator konstruk dalam 
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penelitian ini telah valid. Hasil factor loading setiap pernyataan dari masing-

masing konstruk dapat dilihat pada tabel 5.9 

2. Validitas Diskriminan  

Berdasarkan tabel 5.8, nilai cross loading yang dihasilkan untuk keseluruhan 

konstruk telah melampaui ketentuan yang telah ditentukan yaitu lebih dari 0,7. 

Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap konstruk memprediksi 

indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok 

lainnya. 

3. Reliabilitas  

Dari hasil yang ditunjukkan pada table di atas, nilai cronbach’s alpha dari 

keseluruhan konstruk lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability melewati rule 

of thumbs yang telah ditetapkan, yaitu melebihi 0,6. Dengan demikian, dapat 

dikatakan data maupun seluruh indikator pada tiap konstruk telah reliabel. 

4. R Square 

Nilai R Square, dari konstruk kinerja Aparatur Sipil Negara seperti yang    

ditampilkan pada tabel 5.8 sebesar 0,568. Nilai tersebut menggambarkan 

bahwa konstruk kinerja Aparatur Sipil Negara dapat dijelaskan 56,8 % melalui 

konstruk kualitas aplikasi e-planning, penerapan sistem pengendalian internal, 

dan kualitas kepemimpinan, sedangkan sisanya yaitu 43,2% dijelaskan 

melalui variabel lain diluar model. 
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Tabel 5.8 
Outer Model 

 
 

Variabel Indicator 
Factor 

Loading 

Cross Loading 

X1 X2 X3 Y 

Kualitas Aplikasi 
E-Planning (X1) 

X1.1 0.721 0.721 0.315 0.348 0.373 

X1.2 0.810 0.810 0.171 0.180 0.331 

X1.3 0.718 0.718 0.384 0.357 0.486 

X1.4 0.714 0.714 0.340 0.215 0.273 

X1.5 0.703 0.703 0.205 0.302 0.370 

X1.6 0.787 0.787 0.209 0.128 0.249 

X1.7 0.817 0.817 0.344 0.267 0.329 

X1.8 0.796 0.796 0.355 0.221 0.291 

X1.9 0.843 0.843 0.179 0.179 0.304 

Penerapan 
Sistem 

Pengendalian 
Internal (X2) 

X2.1 0.823 0.327 0.823 0.281 0.396 

X2.2 0.848 0.303 0.848 0.284 0.433 

X2.3 0.825 0.327 0.825 0.228 0.439 

X2.4 0.780 0.187 0.780 0.248 0.309 

X2.5 0.803 0.156 0.803 0.131 0.345 

X2.6 0.747 0.133 0.747 0.289 0.419 

X2.7 0.760 0.298 0.760 0.183 0.287 

X2.8 0.746 0.345 0.746 0.348 0.377 

X2.9 0.743 0.191 0.743 0.179 0.288 

X2.10 0.746 0.391 0.746 0.292 0.279 

X2.11 0.735 0.383 0.735 0.175 0.395 

X2.12 0.774 0.325 0.774 0.315 0.372 

X2.13 0.786 0.290 0.786 0.388 0.414 

X2.14 0.726 0.256 0.726 0.294 0.404 

X2.15 0.883 0.352 0.883 0.250 0.355 

X2.16 0.784 0.379 0.784 0.364 0.369 

Kualitas 
Kepemimpinan 

(X3) 

X3.1 0.857 0.246 0.174 0.857 0.597 

X3.2 0.914 0.284 0.260 0.914 0.593 

X3.3 0.731 0.348 0.288 0.731 0.654 

X3.4 0.808 0.318 0.397 0.808 0.550 

X3.5 0.746 0.089 0.222 0.746 0.366 

X3.6 0.872 0.304 0.348 0.872 0.551 

Kinerja Aparatur 
Sipil Negara (Y) 

Y1 0.713 0.239 0.349 0.438 0.713 

Y2 0.858 0.344 0.371 0.718 0.858 

Y3 0.762 0.468 0.314 0.387 0.762 

Y4 0.871 0.356 0.322 0.673 0.871 

Y5 0.738 0.234 0.368 0.441 0.738 

Y6 0.757 0.356 0.401 0.517 0.757 

Y7 0.921 0.476 0.453 0.585 0.921 

Y8 0.902 0.441 0.401 0.646 0.902 

Y9 0.713 0.330 0.425 0.512 0.713 

Y10 0.826 0.408 0. 467 0.542 0.826 

Sumber: Lampiran 10 

     Hasil uji  nilai factor loading  memiliki syarat masing-masing indikator 

menghasilkan nilai 0,7. Dari tabel 5.9 dapat dilihat bahwa indikator dari semua 

variabel memenuhi syarat dalam uji validitas konvergen. Berdasarkan hasil uji 
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validitas diskriminan dan reliabilitas juga telah memenuhi rule of thumbs yang 

telah ditentukan.  

     Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan, nilai cross loading harus lebih dari 

0,7 dari masing-masing variabel. Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa setiap 

variabel telah menghasilkan nilai cross loading lebih dari 0,7, yang berarti telah 

memenuhi rule of thumbs yang telah ditentukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

uji reliabilitas nilai dari composite reliability dan cronbach’s alpha juga telah 

memenuhi rule of thumbs yang telah ditetapkan, yaitu harus memiliki nilai lebih 

dari 0,6. 

5.4.2 Pengujian Inner Model 

     Pada tahap pengujian inner model atau model struktural ini, evaluasi model 

dilakukan dengan melihat nilai dari koefisien parameter jalur hubungan antar 

variabel. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel yang 

ditentukan dan dirancang pada penelitian ini. Nilai koefisien path atau inner 

model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien 

path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik, harus > 1,64. Dalam 

penelitian ini, model struktural dievaluasi dengan uji signifikansi yang nilainya 

dilihat dari path coefficients dari hasil yang ditampilkan pada SmartPLS melalui 

teknik bootstrapping. 

     Hasil uji hipotesis peneltian dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini: 
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Tabel 5.9 
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

 
 

Hipotesis 

 
Koefisien  
Regresi 

 
 

Signifikansi 

 
 

t-Statistik 

 

Simpulan 

Kualitas Aplikasi E-Planning 
Berpengaruh Positif terhadap 
Kinerja Aparatur Sipil Negara (H1) 

*0,189 0,008 2,423 Didukung 

Penerapan Sistem Pengendalian 
Internal Berpengaruh Positif 
terhadap Kinerja Aparatur Sipil 
Negara (H2) 

*0,220 0,003 2,797 Didukung 

Kualitas Kepemimpinan 
Berpengaruh Positif terhadap 
Kinerja Aparatur Sipil Negara (X3) 

*0,548 0,000 6,854 Didukung 

     Sumber : Lampiran 11 

     Berdasarkan tabel 5.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis 

diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistics lebih dari 1,64 (one tailed). Pada 

hipotesis 1, menyatakan bahwa kualitas aplikasi e-planning (X1) berpengaruh 

positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (Y). Hasil pengujian hipotesis yang 

ditunjukkan pada tabel diatas, nilai t-statistik dari hipotesis pertama adalah 2,423 

(>1,64). Dengan koefisien berarah positif dari nilai koefisien regresi sebesar 

0,189, sehingga dapat disimpulkan  hipotesis 1: kualitas aplikasi e-planning 

berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara, diterima. artinya 

semakin tinggi kualitas aplikasi e-planning maka akan semakin tinggi pula kinerja 

Aparatur Sipil Negara . 

         Hipotesis 2, menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal 

(X2) berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (Y) dengan nilai 

t-statistik sebesar 2,797 (>1,64). Dengan koefisien berarah positif dari nilai 

koefisien regresi sebesar 0,220, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2: 

penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara, diterima. Artinya semakin bagus penerapan 

sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula kinerja Aparatur Sipil 

Negara. 
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       Kemudian hipotesis 3 menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan (X3) 

berpengaruh positif terhadap  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (Y),  dengan  nilai 

t-statistik sebesar 6,854 (>1,64). Dengan koefisien berarah positif dari nilai 

koefisien regresi sebesar 0,548, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3: 

Kualitas kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara, diterima. Artinya semakin tinggi kualitas kepemimpinan maka semakin 

tinggi pula kinerja Aparatur Sipil Negara. 

5.5 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis 

     Penelitian ini dilakukan untuk menguji beberapa variabel yang mempengaruhi 

kinerja Aparatur Sipil Negara. Variabel-variabel yang digunakan untuk 

meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan teori kinerja adalah 

kualitas aplikasi e-planning, penerapan sistem pengendalian internal, dan gaya 

kepemimpinan. Berikut ini adalah diskusi dan pembahasan terkait dengan hasil 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan. 

5.5.1 Diskusi Pengaruh Kualitas Aplikasi E-Planning terhadap Kinerja 

Aparatur Sipil Negara 

     Kualitas aplikasi e-planning merupakan merupakan suatu sistem yang 

membantu pemerintah khususnya dalam bidang perencanaan yang telah 

memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria penerapan aplikasi e-planning 

berdasarkan Permendagri 86/2017. 

     Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bukti empiris, bahwa kualitas aplikasi 

e-planning berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara diterima.  

Hal  ini   menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kualitas dari   aplikasi e-planning 

maka, semakin tinggi pula kinerja dari Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini pada 

lingkup dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem teknologi 

informasi mempengaruhi kinerja pegawai. 
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     Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Muzakki et al., 2016), yang menguji 

pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut 

dilakukan pada karyawan PT. Telkom Pusat Divisi Regional V Surabaya. 

Kuesioner diberikan kepada 98 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel teknologi informasi 

terhadap kinerja karyawan. 

     Kedua penelitian yang dilakukan oleh Rajakumaran (2014) yang menguji 

pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Dalam penelitian 

tersebut, objek penelitian yang digunakan adalah 29 karyawan di departemen 

pendidikan Jaffna. Dengan adanya penerapan teknologi informasi pada sistem 

otomatisasi kantor dan sistem pemrosesan transaksi, peneliti ingin melihat 

adakah pengaruh dari teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Peneliti 

menemukan, bahwa kinerja karyawan meningkat setelah pengenalan teknologi 

Informasi daripada saat menggunakan sistem manual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa teknologi Informasi mempengaruhi kinerja karyawan, dan 

memberikan kepuasan kepada karyawan. Karyawan yang puas dapat 

meningkatkan hasil kerja ke level maksimum. 

     Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh  Abbas et al., (2014) menguji 

pengaruh teknologi terhadap kinerja pegawai. Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa teknologi sangat meningkatkan produktivitas karyawan dan menghemat 

waktu. Hal Ini sangat memengaruhi beban kerja karyawan dan memastikan 

kontrol atas kesalahan dan terjadinya  fraud. Akses cepat ke informasi dan 

kemudahan penggunaan memungkinkan karyawan bank untuk memberikan 

layanan berkualitas. Namun, organisasi yang menerapkan teknologi baru harus 

memberikan pelatihan yang tepat untuk para karyawan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja mereka. 
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     Hasil empiris dari penelitian ini juga membuktikan bahwa penerapan suatu 

sistem informasi yang memenuhi unsur kualitas yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, dapat meningkatkan minat kerja dari para pegawai dan dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Pegawai 

juga perlu diberikan pelatihan terkait penerapan sistem baru dalam lingkup 

pemerintahan.  

     Sistem informasi yang dikembangkan di pemerintah daerah harus selalu 

disosialisasikan kepada semua unsur Aparatur Sipil Negara, sehingga semua 

pegawai memiliki pengetahuan yang memadai terhadap penggunaan sistem 

informasi yang baru. Dalam penelitian ini juga terbukti bahwa ada beberapa 

pegawai yang belum mengetahui bahkan belum memahami terkait penerapan 

berbagai sistem informasi di berbagai bidang pekerjaan. 

5.5.2 Diskusi Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Kinerja Aparatur Sipil Negara 

     Sistem  pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi 

struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang 

digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 

mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang dilihat adalah penerapan 

sistem pengendalian internal terhadap Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu 

indikator pengukuran yang digunakan, merupakan indikator yang ditujukan untuk 

pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi berbagai prosedur 

dan kebijakan manajemen organisasi dalam melaksanakan berbagai tugas 

organisasi. 

     Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bukti empiris 

bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 
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kinerja Aparatur Sipil Negara. Dengan kata lain, semakin baik penerapan sistem 

pengendalian internal dalam organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja dari 

Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang 

memberikan hasil empiris bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 

positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

     Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Olufunmilayo (2018) meneliti 

pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di 

Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan dan pemantauan 

meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan 

bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa perusahaan 

manufaktur skala kecil harus mengutamakan implementasi internal komponen 

sistem kontrol karena hal tersebut dapat  mempengaruhi kinerja karyawan dan 

pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

     Kedua, penelitian dilakukan oleh Dewi (2012), meneliti pengaruh 

pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan spbu 

yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Komponen – 

komponen dalam Pengendalian Internal seperti lingkungan pengendalian yang 

baik, akan memberikan kontribusi baik dalam menciptakan suasana kerja 

sehingga dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 

     Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Taradipa (2015), meneliti pengaruh 

pengendalian intern terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi objek penelitiannya adalah karyawan pada PT Bank Panin TBK Cabang 

Kendari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengendalian Intern 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 
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     Hasil empiris dari penelitian ini juga membuktikan bahwa, para pegawai sudah 

paham mengenai berbagai prosedur dan peraturan yang terdapat dalam 

organisasi, namun tidak sepenuhnya mengikuti berbagai prosedur yang ada 

dalam organisasi, karena tidak adanya sistem kontrol dan hukuman terhadap 

pegawai yang tidak mengikuti aturan. Aturan hanya terbatas pada teguran, dan 

tidak ada hukuman yang memberikan efek jera terhadap Aparatur yang 

melakukan kesalahan. 

     Berdasarkan data dilapangan, pegawai dengan rentan usia dibawah 30 tahun 

dengan jabatan sebagai PPPK (pegawai dengan perjanjian kerja) dengan 

presentase berdasarkan tabel 5.4 sebesar 24,36% lebih sering melanggar 

peraturan organisasi dibandingkan pegawai dengan status sebagai Pegawai 

Negeri. Hal ini dikarenakan sistem kontrol terhadap PPPK tidak dijalankan secara 

maksimal dan penjatuhan hukuman hanya pada level organisasi. 

     Evaluasi terhadap hasil kinerja pegawai juga hampir tidak pernah dilakukan, 

hal ini dikarenakan laporan hasil kinerja pegawai hanya diperlukan pada saat 

pengajuan kenaikan golongan serta syarat untuk pegawai yang akan 

melanjutkan pendidikan. Penilaian kinerja pegawai secara berkala hampir tidak 

pernah dilakukan karena memang belum ada sistem penilaian kinerja yang 

memadai pada lingkup pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan 

hasil kinerja juga hanya berupa SKP, dan belum berbasis teknologi. 

     Pengawasan terhadap penerapan sistem pengendalian internal, masih 

terbatas pada pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat dan lebih 

difokuskan terhadap kinerja keuangan, sedangkan pengawasan terhadap 

penerapan sistem pengendalian terhadap kinerja pegawai masih terbatas pada 

kehadiran yang ditunjukkan oleh data sidik jari pada absen elektronik, oleh 

bagian umum dan kepegawaian. 
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5.5.3 Diskusi Pengaruh Kualitas Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparatur 

Sipil Negara 

     Kualitas kepemimpinan adalah perilaku seorang pemimpin dalam 

mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau 

bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan 

sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara dan tipe yang 

berbeda-beda. Efektivitas dari kepemimpinan sering tersembunyi dalam 

kemampuan pemimpin dalam memotivasi para pegawai atau tim kerja dalam 

mencapai tujuan (Lai, Hsu, & Li, 2018). 

     Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh bukti empiris bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

Dengan kata lain semakin tinggi kualitas kepemimpinan maka semakin tinggi 

kinerja dari Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

terdahulu yang memberikan hasil empiris bahwa kualitas kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

     Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Masitah (2011) yang menganalisis 

pengaruh kualitas kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja 

karyawan pada PT. Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan dan pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun variabel kualitas kepemimpinan 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pegawai, dibandingkan 

dengan variabel pengawasan. 

     Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bonaparte (2017) mengenai pengaruh 

kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan pada Direktorat 

Genderal Administrasi dan Keuangan Kementerian Estatal Timor Leste. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Direktorat Genderal Administrasi 

dan Keuangan Kementerian Estatal Timor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, artinya 

apabila kepemimpinan semakin baik, maka motivasi kerja meningkat. Motivasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya 

apabila motivasi semakin baik, maka kinerja karyawan semakin meningkat. 

Kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, artinya apabila kepemimpinan semakin baik, maka kinerja karyawan 

semakin meningkat. 

     Hasil empiris dari penelitian ini juga membuktikan bahwa, pegawai 

membutuhkan pemimpin yang tanggap serta perduli terhadap kesejahteraan 

pegawai. Setiap pegawai memerlukan pemimpin yang mampu memberikan 

semangat baru terhadap pegawai yang setiap hari terus tenggelam dalam 

rutinitas yang sama setiap hari. Pemimpin harusnya dapat membangkitkan 

semangat para pegawai dengan memberikan reward terhadap pegawai yang 

berprestasi dan memberika punishment terhadap pegawai yang melanggar 

peraturan. 

     Data dilapangan juga menunjukkan bahwa pemimpin yang terlalu memaksa 

pegawai bekerja tanpa adanya timbal balik berupa penghargaan terhadap 

prestasi pegawai, mengakibatkan pegawai lama-kelamaan membangkang dan 

meninggalkan tempat kerja sesuka hati karena terlalu dipaksa bekerja. Pegawai 

dengan beban kerja yang tinggi juga menjadi tidak disiplin karena jenuh dengan 

kondisi di tempat kerja, dan banyak pembagian kerja yang tidak merata 

mengakibatkan beberapa pegawai tidak memiliki pekerjaan untuk dikerjakan. 

     Tipe pemimpin yang disiplin menerapkan sistem reward dan punishment 

terhadap pegawai serta turun langsung membantu pegawai dalam bekerja dan 

proaktif menanyakan kebutuhan pegawai,  ternyata mampu meningkatkan minat 

kerja para pegawai. Pemimpin yang aktif mengadakan berbagai kegiatan 
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organisasi yang mendidik serta menarik, namun juga memiliki ketegasan dalam 

bekerja ternyata juga mampu meningkatkan minat kerja para pegawai. 

5.6 Implikasi Penelitian  

     Implikasi penelitian terbagi menjadi implikasi teoritis, implikasi praktek, dan 

implikasi kebijakan. Dari hasil empiris penelitian ini, implikasi teoritis yang dapat 

disimpulkan yaitu, teori kinerja dapat menjelaskan variabel – variabel yang 

berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Teori ini memberikan 

pengetahuan tambahan bagi pemerintah dalam meingkatkan kinerja Aparatur 

Sipil Negara. Teori ini juga memiliki banyak variabel lainnya yang belum 

digunakan dalam penelitian ini untuk dapat digunakan dalam meningkatkan 

kinerja ASN. 

     Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa (1) kualitas aplikasi e-

planning berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara, (2) 

penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja 

Aparatur Sipil Negara, (3) kualitas kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara. 

     Dari hasil empiris penelitian ini dapat disimpulkan implikasi praktek bagi Dinas 

Pendidikan Provinsi NTT, bahkan terhadap pemerintah provinsi NTT untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara secara berkala, serta 

memperhatikan apakah penerapan sistem pengendalian internal disetiap 

Organisasi Perangkat Daerah telah dijalankan secara maksimal atau tidak. 

evaluasi terhadap kinerja pemimpin juga perlu dilakukan, terkait dengan apakah 

pemimpin mampu menjadi pemimpin yang baik dalam mengarahkan para 

pegawai dalam bekerja, ataukah pemimpin yang dipilih berdasarkan hubungan 

kekeluargaan dengan pemimpin, tentu akan sangat berbeda dengan pemimpin 

yang dipilih berdasarkan hasil uji kompetensi serta kemampuan dalam memimpin 

suatu organisasi. 
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     Implikasi kebijakan yang dihasilkan dari bukti empiris penelitian ini adalah 

memberikan informasi dan masukkan bagi Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan 

Pemerintah Provinsi NTT untuk mengambil kebijakan terkait dengan perubahan 

peraturan penilaian sistem penilaian kinerja pegawai yang perlu dilaksanakan 

secara berkala. Selain itu perlu juga ditetapkan sistem penggajian berbasis 

kinerja, sehingga setiap individu tentu akan memiliki tunjangan yang berbeda 

tergantung dari kinerja masing-masing pegawai. Hal ini dilakukan agar penilaian 

kinerja dapat berjalan secara maksimal dan pegawai secara tidak langsung 

dituntut untuk berkinerja baik. Kebijakan lain yang perlu dilakukan oleh  

pemerintah provinsi  adalah pelaksanakan penilaian pejabat struktural   

berdasarkan hasil hasil uji kompetensi harus dilaksanakan secara berkala dan 

dengan sistem peniliaian yang akurat. Hal ini ditujukan agar setiap pegawai yang 

menduduki jabatan struktural  memiliki kompetensi yang tinggi untuk 

menjalankan tugas sebagai pemimpin.  

     Selain itu kebijakan pelaksanaan penilaian kompetensi juga perlu dilakukan 

terhadap semua pegawai terutama untuk PPPK (Pegawai dengan Perjanjia 

Kerja). Hal ini dikarenakan proses penerimaan pegawai PPPK yang belum 

melalui sistem tes masuk  melainkan pemilihan orang bukan atas dasar 

kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan kekeluargaan (Nepotisme) 

     Kebijakan lainnya yang perlu diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT 

adalah pemberikan pelatihan yang memadai terhadap Aparatur Sipil Negara baik 

yang bekerja sebagai tenaga administrator maupun tenaga pendidik pada 

lingkup Dinas Pendidikan, karena banyak tenaga pendidik yang belum 

memahami berbagai penerapan teknologi informasi di lingkup pemerintah 

provinsi NTT. 



 

 

103 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

6.1 Simpulan 

     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara, pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas aplikasi 

e-planning, penerapan sistem pengendalian internal, dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa, kinerja Aparatur Sipil Negara 

dipengaruhi oleh kualitas aplilkasi e-planning. E-planning yang diterapkan pada 

organisasi   terbukti  dapat   meningkatkan   kinerja   Aparatur  Sipil  Negara. Aplikasi 

e-planning yang digunakan menuntut para aparatur untuk mampu menjalankan sistem 

dengan baik, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya. 

     Kemudian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa, penerapan sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. 

Sistem pengendalian internal yang memadai terhadap para pegawai akan mampu 

mengarahkan para pegawai agar tidak membangkang dari tugas pokok yaitu 

melaksanakan berbagai tugas sesuai uraian tugas yang telah diberikan oleh 

organisasi. 

     Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa, kualitas kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Kualitas
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pemimpin yang tinggi akan lebih berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 

Pemimpin memegang peranan paling besar dalam menggerakkan organisasi, 

oleh karena itu pemimpin yang berkualitas tentu juga akan memiliki kemampuan 

untuk mengarahkan pegawai agar bekerja lebih baik.  

6.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian  

     Peneliti menyadari bahwa, penelitian ini masih terdapat keterbatasan-

keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diharapkan peneliti 

berikutnya dapat memperbaiki keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan 

dari penelitian ini yaitu, masih banyak aplikasi yang tidak digunakan dalam 

penelitian seperti, e-budgeting, e-database, e-monev, e-kinerja, dan banyak lagi 

aplikasi lainnya yang bisa dijadikan variabel untuk penelitian yang akan datang.  

     Variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga masih kurang lengkap, dan 

masih banyak variabel lainnya yang mampu mempengaruhi kinerja dari Aparatur 

Sipil Negara. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya, dapat menambahkan 

variabel lain di luar ketiga variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih komprehensif dalam menjelaskan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Bagi 

peneliti yang akan datang juga bisa menerapkan indikator pengukuran kinerja 

yang lebih terfokus pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yakni 

disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam organisasi. 
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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KUALITAS APLIKASI E-PLANNING, PENERAPAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA 

(DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTT) 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pertanyaan berikut dengan mengisi jawaban atau memberikan 

tanda centang (√) pada kotak yang tersedia di bawah ini! 

Identitas Responden 

Nama: 

Usia: 

Jenis Kelamin: 

Jabatan: 

Bidang Pekerjaan:   

Pendidikan Terakhir: 

Lama Bekerja:      

Keterangan Pilihan Jawaban: 

• SS      = Sangat Setuju 

• S         = Setuju 

• KS      = Kurang Setuju 

• TS      = Tidak Setuju 

• STS    = Sangat Tidak Setuju 

 

Kinerja Aparatur Sipil Negara 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS  S KS TS STS 

1. Jumlah pekerjaan yang saya hasilkan sesuai dengan 
target yang ditetapkan dalam uraian tugas. 

     

2. Saya mampu bekerja sama dalam tim dalam 
menyelesaikan berbagai pekerjaan 

     

3. Saya mampu menghasilkan pekerjaan yang 
berkualitas dan dapat digunakan untuk kepentingan 
organisasi. 

     

4. Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan uraian 
tugas yang diberikan organisasi. 

     

5. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif 
dan efisien 
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6. Saya mampu mengatur berbagai pekerjaan agar 
selesai sesuai waktu yang telah ditentukan organisasi. 

     

7. Saya selalu hadir tepat waktu dalam berbagai acara 
dan rapat penting. 

     

8. Saya selalu hadir dalam kegiatan organisasi yang 
membutuhkan keterlibatan saya. 

     

9. Saya mampu bekerjasama dengan baik dalam 
kerjasama tim. 

     

10. Saya selalu terlibat aktif dalam pekerjaan yang 
membutuhkan kerjasama tim. 

     

 

Kualitas Aplikasi E-Planning 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS  S KS TS STS 

1. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki alur 
tahapan penyusunan dokumen rencana 
pembangunan daerah yang terhubung mulai dari 
tahap persiapan sampai dengan penetapan; 

     

2. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki sistem 
sinkronisasi yang terhubung antara perencanaan 
pusat dan daerah; 

     

3. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki sistem 
sinkronisasi yang terhubung antar dokumen 
perencanaan jangka menengah dan tahunan; 

     

4. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur 
integrasi secara sistem antara dokumen keluaran 
perencanaan berbasis elektronik/e-Planning RKPD 
dengan aplikasi perencanaan anggaran/e-budgeting; 

     

5. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki 
perumusan masalah yang disusun berdasarkan data 
yang dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan 
dievaluasi sesuai tahapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1); 

     

6. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki 
keterhubungan program dan kegiatan dengan 
pendekatan lokasi sesuai dengan rumusan masalah 
dan akar masalah; 

     

7. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur 
partisipasi publik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

     

8. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur 
penyampaian pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

     

9. Aplikasi e-planning yang digunakan, memiliki fitur 
konsultasi, dan evaluasi terhadap rancangan perda 
tentang RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi 
terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang 
RKPD. 
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Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS  S KS TS STS 

1. Saya memahami corak budaya yang menjadi ciri khas 
instansi 

     

2. Saya mengetahui dengan jelas uraian tugas 
mengenai wewenang saya dalam instansi ini 

     

3. Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung 
jawab saya 

     

4. Instansi melakukan evaluasi terhadap kinerja saya 
secara tidak efektif 

     

5. Instansi melakukan evaluasi terhadap kinerja saya 
secara berkesinambungan 

     

6. Instansi memiliki prosedur yang jelas dalam mengatur 
dokumen terkait keuangan 

     

7. Saya memahami adanya sistem informasi manajemen 
resiko dalam instansi 

     

8. Saya memahami prosedur keluar-masuknya 
keuangan instansi dengan jelas 

     

9. Saya memahami pedoman tentang pengelolaan 
keuangan instansi 

     

10. Saya memahami adanya kebijakan bahwa informasi 
instansi harus disajikan dalam bentuk laporan 
keuangan agar dapat dikomunikasikan kepada para 
pihak yang membutuhkan, termasuk masyarakat 

     

11. Kebijakan dalam instansi akan menjamin saya 
melaksanakan tugas sesuai arahan dari atasan 

     

12. Saya senantiasa bertindak sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan 

     

13. Otoritas yang sesuai membantu saya dalam bekerja 
dengan baik 

     

14. Proses pelaksanaan akan menentukan kualitas 
kinerja saya sepanjang waktu 

     

15. Instansi tempat saya bekerja melakukan pengawasan 
secara teratur 

     

16. Tujuan pengawasan diharapkan dapat digunakan 
untuk menilai kualitas pengendalian internal 
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Kualitas Kepemimpinan 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS  S KS TS STS 

1. Pemimpin  mampu mengarahkan pegawai dalam 
bekerja 

     

2. Pemimpin  mampu memberikan dorongan kerja 
kepada Pegawai 

     

3. Pemimpin mampu memberikan kebebasan pada 
karyawan dalam menjalankan tugas 

     

4. Pemimpin memberikan perhatian dan apresiasi 
terhadap prestasi karyawan 

     

5. Pemimpin bekerja sama dengan karyawan dalam 
menghasilkan ide-ide, program-program, dan 
kebijakan-kebijakan baru dalam organisasi 

     

6. Pemimpin mampu mengarahkan karyawan untuk 
mengikuti berbagai pendidikan untuk pengembangan 
kompetensi 
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LAMPIRAN 2  

Tabulasi Data Kuesioner 

 

Variabel Kualitas Aplikasi E-Planning (X1) 

No X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 

1 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

4 41 4 5 5 4 4 5 5 4 5 

5 40 4 5 4 4 5 4 5 4 5 

6 38 4 5 4 5 4 4 4 4 4 

7 35 5 4 4 5 3 4 3 3 4 

8 34 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

9 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 32 4 3 4 3 4 4 4 3 3 

11 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 38 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

13 35 4 4 4 5 5 3 3 3 4 

14 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

16 34 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

17 43 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

18 35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

19 40 5 4 3 5 5 4 5 5 4 

20 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

24 43 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

25 31 4 3 3 3 4 4 4 3 3 

26 35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

27 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 37 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

30 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 35 4 3 4 5 4 4 4 4 3 

32 38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

33 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

36 41 5 5 4 4 5 5 4 4 5 
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37 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

38 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

41 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 39 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

43 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

46 35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

47 35 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

48 34 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

49 38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

50 33 4 3 5 3 4 3 4 4 3 

51 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

52 37 4 4 4 5 3 4 4 5 4 

53 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 33 4 3 4 4 4 3 4 4 3 

55 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

56 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

57 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

58 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

59 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

60 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

61 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

63 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

64 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

65 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

67 37 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

68 37 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

69 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

70 39 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

71 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

73 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

74 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75 44 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

76 40 5 4 5 5 5 4 4 4 4 

77 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

78 42 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
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Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal (X2) 

No X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 

1 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 60 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

3 61 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 4 

4 61 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 

6 66 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

7 67 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 

8 62 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

9 76 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 

10 77 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

11 76 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

12 66 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

13 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

14 78 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

15 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

16 62 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 

17 79 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 64 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 62 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 60 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

24 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

25 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

26 75 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

27 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 62 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

29 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

32 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

33 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

34 64 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

35 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

36 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

37 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

38 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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41 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

49 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

51 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

52 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

53 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 67 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

55 72 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

56 66 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

57 79 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

58 79 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

59 66 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

60 67 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 

61 66 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 62 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

63 60 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

64 61 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 

65 64 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

66 61 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 

67 65 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

68 67 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 

69 78 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

70 65 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 

71 67 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

72 75 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

73 68 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

74 59 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 

75 58 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 5 4 3 5 

76 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

77 64 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

78 74 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
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Variabel Kualitas Kepemimpinan (X3) 

No X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 

1 24 4 4 4 4 4 4 

2 24 4 4 4 4 4 4 

3 22 3 4 4 3 4 4 

4 27 5 4 4 5 4 5 

5 27 5 5 4 4 4 5 

6 28 4 5 5 5 5 4 

7 24 4 4 4 4 4 4 

8 23 4 4 4 4 4 3 

9 26 5 5 4 4 3 5 

10 24 4 4 4 4 4 4 

11 28 5 5 5 5 3 5 

12 24 4 4 4 4 4 4 

13 23 4 4 4 4 4 3 

14 22 3 4 3 4 4 4 

15 28 5 5 5 5 3 5 

16 24 4 4 4 4 4 4 

17 30 5 5 5 5 5 5 

18 24 4 4 4 4 4 4 

19 19 3 3 3 4 3 3 

20 24 4 4 4 4 4 4 

21 23 4 4 4 3 4 4 

22 29 4 5 5 5 5 5 

23 22 4 4 3 3 4 4 

24 30 5 5 5 5 5 5 

25 23 4 4 4 3 4 4 

26 30 5 5 5 5 5 5 

27 30 5 5 5 5 5 5 

28 24 4 4 4 4 4 4 

29 23 4 4 3 4 4 4 

30 30 5 5 5 5 5 5 

31 23 4 4 4 4 4 3 

32 30 5 5 5 5 5 5 

33 30 5 5 5 5 5 5 

34 22 4 4 3 4 3 4 

35 30 5 5 5 5 5 5 

36 24 4 4 4 4 4 4 

37 23 3 4 4 4 4 4 

38 24 4 4 4 4 4 4 

39 25 4 4 4 4 4 5 
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40 23 4 4 4 3 4 4 

41 24 4 4 4 4 4 4 

42 18 3 3 3 3 3 3 

43 24 4 4 4 4 4 4 

44 18 3 3 3 3 3 3 

45 30 5 5 5 5 5 5 

46 24 4 4 4 4 4 4 

47 24 4 4 4 4 4 4 

48 30 5 5 5 5 5 5 

49 28 5 5 5 4 4 5 

50 30 5 5 5 5 5 5 

51 24 4 4 4 4 4 4 

52 24 4 4 4 4 4 4 

53 24 4 4 4 4 4 4 

54 22 4 4 3 4 4 3 

55 23 3 3 5 4 4 4 

56 26 5 4 5 4 4 4 

57 25 5 4 5 3 3 5 

58 28 4 5 4 5 5 5 

59 24 3 4 5 4 4 4 

60 24 4 4 4 5 4 3 

61 26 5 4 4 4 5 4 

62 29 5 5 5 5 4 5 

63 29 5 5 4 5 5 5 

64 22 3 3 4 4 4 4 

65 29 5 5 4 5 5 5 

66 19 3 3 4 3 3 3 

67 21 4 4 4 3 3 3 

68 29 5 5 4 5 5 5 

69 25 4 4 4 5 4 4 

70 20 3 3 5 3 3 3 

71 25 4 4 5 4 4 4 

72 20 3 3 4 4 3 3 

73 24 4 4 5 3 4 4 

74 30 5 5 5 5 5 5 

75 28 5 5 5 4 5 4 

76 28 4 4 5 5 5 5 

77 26 5 4 5 4 4 4 

78 30 5 5 5 5 5 5 
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    Variabel Kinerja Aparatur Sipil Negara (Y) 

No Y Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 

1 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 39 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

3 39 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 46 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

5 48 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

6 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 42 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 

8 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 39 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

11 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 37 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 

14 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 49 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

16 38 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

17 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 39 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 

20 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 41 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

27 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 41 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

29 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 46 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

31 41 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 46 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

33 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

34 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

36 41 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

37 42 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

38 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 41 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

40 38 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
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41 42 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

42 39 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 

43 41 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

44 38 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 

45 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

46 39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

47 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

49 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

51 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

52 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 41 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 44 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 

56 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

57 49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

58 45 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 

59 46 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 

60 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

61 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

62 41 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

63 44 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 

64 38 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

65 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

67 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

68 47 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

69 49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

70 43 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 

71 49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

72 41 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

73 42 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

74 43 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 

75 43 4 4 5 5 4 5 4 5 2 5 

76 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

77 45 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

78 44 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
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LAMPIRAN 3 

Construct Reability and validity Pilot Test 
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LAMPIRAN 4 

Data Cross Loading Pilot Tes 
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Model Hasil Uji Pilot Tes 
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LAMPIRAN 5  Analisis Data Demografi Responden 

Frequency Table 
 

Usia 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kurang dari 30 Tahun 4 5,1 5,1 5,1 

30 - 40 Tahun 22 28,2 28,2 33,3 

40 - 50 Tahun 26 33,3 33,3 66,7 

Lebih dari 50 Tahun 26 33,3 33,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
Gender 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki - laki 45 57,7 57,7 57,7 

Perempuan 33 42,3 42,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
Jabatan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid PPPK 19 24,4 24,4 24,4 

Fungsional Umum 38 48,7 48,7 73,1 

Fungsional Khusus 1 1,3 1,3 74,4 

Struktural 20 25,6 25,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
Pendidikan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SLTA 11 14,1 14,1 14,1 

D3 10 12,8 12,8 26,9 

S1 47 60,3 60,3 87,2 

S2 10 12,8 12,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
Lama Bekerja 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Dibawah 10 Tahun 21 26,9 26,9 26,9 

10 - 20 Tahun 34 43,6 43,6 70,5 

Lebih dari 20 Tahun 23 29,5 29,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0   
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Bidang 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sekretariat 37 47,4 47,4 47,4 

Bidang SMA 11 14,1 14,1 61,5 

Bidang SMK 9 11,5 11,5 73,1 

Bidang PKLK 9 11,5 11,5 84,6 

Bidang GTK 12 15,4 15,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
Kinerja 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 13 16,7 16,7 16,7 

Cukup Tinggi 28 35,9 35,9 52,6 

Tinggi 15 19,2 19,2 71,8 

Sangat Tinggi 22 28,2 28,2 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
 
Bar Chart 
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LAMPIRAN 6 
 
Case Summaries(a) 
 

 Usia Gender Jabatan Pendidikan Lama Bekerja Bidang 

 Rendah 1 
Kurang dari 
30 Tahun 

Laki - laki PPPK SLTA 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    2 40 - 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    3 
Kurang dari 
30 Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

D3 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    4 30 - 40 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    5 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

SLTA 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    6 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    7 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

D3 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    8 30 - 40 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    9 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
SMA 

    10 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMA 

    11 30 - 40 
Tahun 

Perempuan PPPK SLTA 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMK 

    12 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

SLTA 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
PKLK 

    13 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

SLTA 10 - 20 Tahun 
Bidang 
PKLK 

    Total N 13 13 13 13 13 13 

  Cukup Tinggi 1 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

SLTA 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    2 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    3 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    4 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    5 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    6 30 - 40 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

D3 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    7 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

D3 10 - 20 Tahun Sekretariat 
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    8 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    9 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    10 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

D3 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    11 30 - 40 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
SMA 

    12 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    13 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
SMA 

    14 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMA 

    15 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMA 

    16 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan Struktural S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMK 

    17 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMK 

    18 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMK 

    19 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMK 

    20 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki PPPK S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMK 

    21 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki PPPK SLTA 10 - 20 Tahun 
Bidang 
PKLK 

    22 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
PKLK 

    23 40 - 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
PKLK 

    24 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural D3 10 - 20 Tahun 
Bidang 
GTK 

    25 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

SLTA 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    26 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    27 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
GTK 

    28 
Kurang dari 
30 Tahun 

Laki - laki PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    Total N 28 28 28 28 28 28 
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  Tinggi 1 30 - 40 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

D3 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    2 
Kurang dari 
30 Tahun 

Laki - laki PPPK D3 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    3 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Khusus 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    4 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    5 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    6 40 - 50 
Tahun 

Perempuan Struktural S2 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    7 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S2 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMA 

    8 30 - 40 
Tahun 

Perempuan PPPK SLTA 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMK 

    9 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

D3 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
PKLK 

    10 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki PPPK SLTA 10 - 20 Tahun 
Bidang 
PKLK 

    11 40 - 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
PKLK 

    12 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki PPPK SLTA 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    13 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S2 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    14 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    15 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    Total N 15 15 15 15 15 15 

  Sangat Tinggi 1 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    2 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    3 30 - 40 
Tahun 

Perempuan Struktural S2 10 - 20 Tahun 
Bidang 
GTK 

    4 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki PPPK S1 
Dibawah 10 
Tahun 

Bidang 
PKLK 

    5 30 - 40 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

D3 
Dibawah 10 
Tahun 

Sekretariat 

    6 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S2 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    7 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    8 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
GTK 
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    9 40 - 50 
Tahun 

Perempuan 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    10 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S2 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMA 

    11 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    12 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S2 
Lebih dari 20 
Tahun 

Sekretariat 

    13 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S2 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    14 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMA 

    15 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S2 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMA 

    16 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan Struktural S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMA 

    17 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
SMK 

    18 
Lebih dari 50 
Tahun 

Laki - laki 
Fungsional 
Umum 

S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
SMK 

    19 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan Struktural S1 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    20 
Lebih dari 50 
Tahun 

Perempuan Struktural S2 
Lebih dari 20 
Tahun 

Bidang 
GTK 

    21 40 - 50 
Tahun 

Laki - laki Struktural S1 10 - 20 Tahun 
Bidang 
GTK 

    22 30 - 40 
Tahun 

Perempuan PPPK S1 10 - 20 Tahun Sekretariat 

    Total N 22 22 22 22 22 22 

  Total N 78 78 78 78 78 78 
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Outer Model Demografi Responden 
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Inner Model Demografi Responden 
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LAMPIRAN 7 

 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Standar 
Deviasi 

Kualitas Aplikasi E-Planning (X1) 78 3 5 4,171 0,506 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki alur tahapan penyusunan 
dokumen rencana pembangunan daerah 
yang terhubung mulai dari tahap persiapan 
sampai dengan penetapan. (X1.1) 

78 3 5 4,231 0,454 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki sistem sinkronisasi yang 
terhubung antara perencanaan pusat dan 
daerah. (X1.2) 

78 3 5 4,167 0,545 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki sistem sinkronisasi yang 
terhubung antar dokumen perencanaan 
jangka menengah dan tahunan. (X1.3) 

78 3 5 4,141 0,476 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki fitur integrasi secara sistem antara 
dokumen keluaran perencanaan berbasis 
elektronik/e-Planning RKPD dengan 
aplikasi perencanaan anggaran/e-
budgeting. (X1.4) 

78 3 5 4,218 0,550 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki perumusan masalah yang disusun 
berdasarkan data yang dipetakan, 
dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan 
dievaluasi sesuai tahapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (X1.5) 

78 3 5 4,205 0,519 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki keterhubungan program dan 
kegiatan dengan pendekatan lokasi sesuai 
dengan rumusan masalah dan akar 
masalah. (X1.6) 

78 3 5 4,141 0,503 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki fitur partisipasi publik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(X1.7) 

78 3 5 4,154 0,486 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki fitur penyampaian pokok pikiran 
DPRD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (X1.8) 

78 3 5 4,128 0,519 

Aplikasi e-planning yang digunakan, 
memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi 
terhadap rancangan perda tentang RPJPD 
dan RPJMD serta fitur fasilitasi terhadap 
rancangan peraturan kepala daerah 
tentang RKPD. (X1.9) 

78 3 5 4,154 0,512 

 
 

78 2 5 4,264 0,560 
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Penerapan Sistem Pengendalian Internal 
(X2) 
 

Saya memahami corak budaya yang 
menjadi ciri khas instansi. (X2.1) 

78 3 5 4,218 0,526 

Saya mengetahui dengan jelas uraian 
tugas mengenai wewenang saya dalam 
instansi ini. (X2.2) 

78 3 5 4,295 0,537 

Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan 
tanggung jawab saya. (X2.3) 

78 2 5 4,270 0,617 

Instansi melakukan evaluasi terhadap 
kinerja saya secara tidak efektif. (X2.4) 

78 3 5 4,244 0,607 

Instansi melakukan evaluasi terhadap 
kinerja saya secara berkesinambungan. 
(X2.5)  

78 3 5 4,256 0,591 

Instansi memiliki prosedur yang jelas dalam 
mengatur dokumen terkait keuangan. 
(X2.6) 

78 2 5 4,244 0,563 

Saya memahami adanya sistem informasi 
manajemen resiko dalam instansi. (X2.7) 

78 3 5 4,269 0,574 

Saya memahami prosedur keluar-
masuknya keuangan instansi dengan jelas. 
(X2.8) 

78 3 5 4,282 0,579 

Saya memahami pedoman tentang 
pengelolaan keuangan instansi. (X2.9) 

78 3 5 4,282 0,556 

Saya memahami adanya kebijakan bahwa 
informasi instansi harus disajikan dalam 
bentuk laporan keuangan agar dapat 
dikomunikasikan kepada para pihak yang 
membutuhkan, termasuk masyarakat. 
(X2.10) 

78 3 5 4,244 0,539 

Kebijakan dalam instansi akan menjamin 
saya melaksanakan tugas sesuai arahan 
dari atasan. (X2.11) 

78 3 5 4,282 0,579 

Saya senantiasa bertindak sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. (X2.12)  

78 3 5 4,231 0,533 

Otoritas yang sesuai membantu saya 
dalam bekerja dengan baik. (X2.13) 

78 3 5 4,295 0,561 

Proses pelaksanaan akan menentukan 
kualitas kinerja saya sepanjang waktu. 
(X2.14) 

78 2 5 4,256 0,568 

Instansi tempat saya bekerja melakukan 
pengawasan secara teratur. (X2.15) 

78 3 5 4,231 0,533 

Tujuan pengawasan diharapkan dapat 
digunakan untuk menilai kualitas 
pengendalian internal. (X2.16) 

78 3 5 4,333 0,526 

 
Kualitas Kepemimpinan (X3) 

 
 

78 3 5 4,203 0,660 

Pemimpin  mampu mengarahkan pegawai 
dalam bekerja. (X3.1) 

78 3 5 4,205 0,691 

Pemimpin  mampu memberikan dorongan 
kerja kepada Pegawai. (X3.2) 

78 3 5 4,231 0,623 

Pemimpin mampu memberikan kebebasan 
pada karyawan dalam menjalankan tugas. 
(X3.3) 

78 3 5 4,269 0,638 
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Pemimpin memberikan perhatian dan 
apresiasi terhadap prestasi karyawan. 
(X3.4) 

78 3 5 4,179 0,679 

Pemimpin bekerja sama dengan karyawan 
dalam menghasilkan ide-ide, program-
program, dan kebijakan-kebijakan baru 
dalam organisasi. (X3.5) 

78 3 5 4,128 0,652 

Pemimpin mampu mengarahkan karyawan 
untuk mengikuti berbagai pendidikan untuk 
pengembangan kompetensi. (X3.6) 

78 3 5 4,205 0,691 

 
Kinerja Aparatur Sipil Negara (Y) 

 
 

78 2 5 4,377 0,547 

Jumlah pekerjaan yang saya hasilkan 
sesuai dengan target yang ditetapkan 
dalam uraian tugas. (Y.1) 

78 4 5 4,333 0,474 

Saya mampu bekerja sama dalam tim 
dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. 
(Y.2) 

78 3 5 4,397 0,566 

Saya mampu menghasilkan pekerjaan yang 
berkualitas dan dapat digunakan untuk 
kepentingan organisasi. (Y.3)  

78 3 5 4,410 0,520 

Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan 
uraian tugas yang diberikan organisasi. 
(Y.4) 

78 3 5 4,385 0,564 

Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 
secara efektif dan efisien. (Y.5) 

78 3 5 4,423 0,523 

Saya mampu mengatur berbagai pekerjaan 
agar selesai sesuai waktu yang telah 
ditentukan organisasi. (Y.6) 

78 3 5 4,423 0,523 

Saya selalu hadir tepat waktu dalam 
berbagai acara dan rapat penting. (Y.7) 

78 3 5 4,346 0,530 

Saya selalu hadir dalam kegiatan 
organisasi yang membutuhkan keterlibatan 
saya. (Y.8) 

78 3 5 4,346 0,554 

Saya mampu bekerjasama dengan baik 
dalam kerjasama tim. (Y.9) 

78 2 5 4,346 0,680 

Saya selalu terlibat aktif dalam pekerjaan 
yang membutuhkan kerjasama tim. (Y.10) 

78 3 5 4,359 0,534 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

LAMPIRAN 8 

 

Construct Reability dan Validity Data Penelitian 
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LAMPIRAN 9 

Data Cross Loading Hipotesis Penelitian 
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Model Hasil Uji Hipotesis 
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LAMPIRAN 10 
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Model Hasil Boostrapping 


