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ABSTRAK 

Devia Hetty Hernany, 17.93.0005. Pascasarjana Magister 

Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) 

Banjarmasin. Analisis Kemampuan, Kepuasan dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar. Ketua Pembimbing Sulastini, dan anggota 

pembimbing Murdiansyah Herman. 

Penelitian Ini Bertujuan untuk Mengetahui Analisis antara 

masing-masing variable bebas kemampuan, kepuasan dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Sungai 

Tabuk Kabupaten Banjar.  

Data Penelitian Ini dikumpulan Dengan Metode observasi 

berdasarkan keadaan dilapangan serta wawancara dengan 

responden. Metode penelitian ini bersifat analisis Kulaitatif, 

data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioneryang 

dianalisis 

Dari hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan variable yang 

diteliti menunjukan adanya analisa yang positif  baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan variable kinerja 

Rekomendasi dari penelitian adalah (1) perlunya prosedur atau 

standar kerja yang bisa di implementasikan oleh pegawai, (2) 

pentingnyakerjasama dengan rekan sekerja, (3) penataan 

personil disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, (4) 

peningkatan keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan 

latihan, (5) peningkatan pemahaman pegawai dengan 

komunikasi intensif, (6) perlunya pemberian tunjangan yang 

disesuaikan dengan keahlian atau fungsi, (7) pemberian 

penghargaan bagi pegawai berprestasi, (8) pemberian sanksi 

bagi pegawai yang melanggar disiplin, (9) peningkatan 

pengawasan melekat (waskat); 

Kata kunci : Kinerja pegawai, Kemampuan, Kepuasan, dan 

Disiplin Kerja. 

 

 

ABSTRACT 

Devia Hetty Hernany, 17.93.0005. Postgraduate Master in 

Publik administration Kalimantan Islamic University 

(UNISKA) Banjarmasin. Analysis of ability, satisfaction, and 

work discipline on employee performance in Sungai Tabuk 

Subdistrict, Banjar Regency. Chief Advisor Sulastini and 

Member Advisor Murdiansyah Herman. 

This research has and objective ti find out the relation among 

eachof the independent variables, which are ability, 

satisfaction, and working discipline with the performance of 
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the employees at the district office of Sungai tabuk Subdistrict, 

banjar Regency 

These research data were collected by performing and 

observational method based on the situation in the site and also 

by interviewing the respondents. The method of this research 

has a qualitative analysis characteristic. The collect data based 

on the responses of quwtionnaires. 

From the research result. It is found that based on the examined 

variable related wit performance. The recommendation resulted 

from this research are : (1) a necessity of working procedure or 

standard that may be able to be implemented by the employees, 

(2) a necessity of cooperation with working colleagues, (3) 

placement of personnel is suited to the educational background, 

(4) improvement of employees ‘ involvement in education and 

training, (5) improvement of employees ‘ comprehension by 

performing active communication, (6) a necessity of giving 

allowances suited to employees’ competences/ fungtions, (7) 

giving rewards for employees with good achivements, (8( 

giving santictions for employees violating discipline (10) 

improvement of close supervision; 

Keywords : the performance of the employees, abilty, 

satisfaction and working discipline. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

PENDAHULUAN 

 Sumber Daya Manusia (SDM) sering merupakan 

menjadi salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksaan 

pemerintah, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan dan 

profesionalisme. Pelaksaaan pemerintah yang baik (good 

governance), terutama dalam pelaksaan otonomi daerah, 

diperluan dukungan kesiapan aparatur yang mantap. 

 Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting 

mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagai mana 

dikehendaki oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi 

ruang gerak dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat 

dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana 

pemerntah beserta aparaturnyalebih berperan sebagai 

fasilitator. Perubahan arah kebijakan ini membawa implikasi 

terhadap kemampuan profesionalisme pegawai dalam 

menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi 

persaingan ketat dengan Negara-negara lain didunia. Berititik 

tolak dari pemikiran ini, maka peningkatan kinerja aparatur 

merupakan hal yang mendesak deawasa ini. 

 Bagi kantor Kecamatan Sungai Tabuk permasalah 

kinerja menjadi faktor penting karena merupakan salah satu 

Kecamatan dari dua puluh Kecamatan di Kabupaten Banjar 

sehingga kinerja dari Kecamatan Sungai Tabuk akan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan daerah 

terutama dalam otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa 

dengan otonomi daerah tersebut pemerintah daerahtelah 

memperoleh kewenangan pengelolaan daerah bagi kepentingan 

daerah dan masyarakatnya sehingga konsekuensinya 

pemerintah daerah harus mampu memenuhi kepentingan 

masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih 

baik. 

 Salah satu bentuk dari implementasi membangun 

pelayanan prima tersebut diwujudkan dalam visi dan misi 

kantor Kecamatan Sungai Tabuk yaitu : 

 



Visi :  

“terwujudnya pelayanan prima melalui masyarakat Kecamatan 

Sungai Tabuk yang tertib dan sejahtera” 

Misi : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai 

kantor Kecamatan Sungai Tabuk. 

2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai 

3. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif 

deskriftif. Menurut sugiono, penelitian kualitatif deskriftif 

adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono, 

2010 : 9). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif 

menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, 

sepertitranskrip wawancara dan observasi. 

 Sesuai dengan permasalahan yang menjadi focus dalam 

penelitian iniyait gambaran deskriptif mengenai analisis 

kemampuan, kepuasan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini 

meliputi deskripsi identitas responden yang akan meliputi 

karakteristik jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan 

umur. Bagian selanjutnya akan dibahas mengenai distribusi 

tabal tunggal pada tiap-tiap variable. Dfengan deskripsi ini 

diharapkan memberikan gambaran secara menyeluruhtentang 

aspek-aspek penting yang mencerminkan variable yang diuji 

yaitu kinerja pegawai, kemampuan kerja pegawai, kepuasan 

kerja pegawaidan disiplin kerja. Pada bagian terakhir akan 

disajian analisis hubungan masing-masing. 

1. Hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai 

Kemampuan kerja berkaitan dengan kapabilitas 

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Kemampuan kerja antara orang satu dengan orang lain 

berbeda – beda walaupun mereka telah bekerja pada 

bidang yang sama dalam tempo lama yang sama pula. 

Perbedaan yang ada ini disebabkan oleh banyak faktor, 

antara lain latar belakang pendidikan yang dimiliki, 

kecakapan atau tingkat kecerdasan yang dimiliki, serta 

lingkungan tempat mereka bekerja. 

Banyak sekali usaha yang dilakukan oleh berbagai 

organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan 

kerja pegawainya sebagai upaya peningkatan kinerja 

organisasi secara menyeluruh. Antara lain dengan 

mengadakan program diklat,kursus dan program 

pemberian kesempatan kepada para pegawai untuk 

melaksanakan studi lanjut pada tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi bagi para pegawai yang memiliki tingkat 

pendidikan yang dinilai masih rendah. 

Dari hasil penelitian mengenai kemampuan kerja pegawai 

dalam hubungannya dengan kinerja pegawai sebagaimana 

terlihat pada tabel silang 5.43 dibawah ini, terlihat bahwa yang 

mempunyai kemampuan kerja kurang mampu dengan kinerja 

kurang baik sebesar 66,7 %, untuk kemampuan kerja 

mampu/baik dengan kinerja baik sebesar 100 %. Hasil ini 



menunjukkan terdapat kecenderungan hubungan positif yang 

signifikan artinya bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan 

kerja maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. 

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.51 berikut : 

 

 

 

Tabel 5.43 

Hubungan Antara Kemampuan kerja dengan Kinerja Pegawai 

  Kemampuan (x1) Total 

Kinerja 

(Y) 

 Kurang 

mampu (2) 

Mampu 

(3) 

Sangat 

mampu 

(4) 

 

Kurang 

Baik (2) 

4   4 

66,7%   28,6% 

Baik (3) 2 7 1 10 

33,3% 100,0% 100,0% 71,4% 

Total 6 7 1 14 

100,0% 100,0% 100,0% 100% 

 

Sumber : Variabel X1 dan Y 

 

 

2. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai 

Disiplin merupakan salah satu hal yang selama ini terus – 

menerus didengungkan dan merupakan permasalahan serius 

diberbagai organisasi,baik organisasi pemerintah maupun 

swasta sebagai bentuk upaya dari organisasi yang bersangkutan 

untuk meningkatkan output, baik dari segi efisiensi maupun 

efektivitas. Dari hasil penelitian mengenai kepuasan kerja 

pegawai dalam hubungannya dengan kinerja pegawai 

sebagaimana terlihat pada tabel silang 5.45 dibawah ini, terlihat 

bahwa dari yang mempunyai disiplin kerja kurang 

disiplin/kurang baik dengan kinerja kurang baik sebesar 33,3 

%, untuk disiplin kerja disiplin/baik dengan kinerja baik 

sebesar 62,5 %. Hasil ini menunjukkan terdapat kecenderungan 

hubungan positif yang signifikan artinya bahwa semakin tinggi 

tingkat disiplin kerja maka akan semakin tinggi pula kinerja 

yang dihasilkan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.45 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.45 

Hubungan Antara Disiplin Kerja dengan Kinerja  

Pegawai 

Sumber : Variabel X3 dan Y 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data 

dan hasil kajian pada bab – bab terdahulu 

penulis dapat simpulkan hal – hal sebagai 

berikut : 

1. Hasil dari jawaban responden bahwa 

kinerja dalam kategori baik sebesar 71,4 

%.2 ( dua ) indikator penyebab tingginya 

kinerja adanya kesesuaian tugas dengan 

perintah pimpinan dan inisiatif dalam 

penyelesaian pekerjaan. 

2. Kemampuan kerja berada dalam kategori 

baik sebesar 50 %. 2 ( dua ) indikator 

penyebab tingginya kemampuan kerja 

adalah pengalaman dalam memegang 

suatu jabatan dan tingkat frekuensi 

kepindahan pegawai. 

3. Kepuasan kerja berada dalam kategori baik 

sebesar 78,6 %. 2 ( dua ) indikator 

penyebab tingginya kepuasan kerja adalah 

pemberian kesempatan pegawai untuk 

promosi jabatan dan sikap baik dan rasa 

persaudaraan sesama rekan sekerja. 

4. Disiplin kerja berada dalam kategori baik 

sebesar 57,1 %. 2 ( dua ) indikator 

penyebab tingginya disiplin kerja adalah 

meninggalkan ruangan kerja pada jam 

kerja seijin atasan dan usaha pelaksanaan 

tugas sesuai dengan peraturan kerja. 

 

  Disiplin (X3)  

Total Kinerja 

(Y) 

 Kurang 

Disiplin 

(2) 

Disiplin 

(3) 

Sangat 

Disiplin 

(4) 

Kurang Baik 

(2) 

1 3  4 

33,3% 37,5%  28,6% 

Baik (3) 2 5 3 10 

66,7% 62,5% 100,0% 71,4% 

Total 3 8 3 14 

 100,0% 100,0% 100,0% 100% 



5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis minor 

dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

positif antara kemampuan kerja ( X1 ) dengan 

kinerja pegawai ( Y ) sesuai perhitungan nilai 

korelasi sebesar 0,682 yang berarti bahwa 

hubungan yang ada positif dan kuat 

sedangkan dari taraf signifikansi koefisien 

sebesar 0,011 yang berarti nilainya jauh 

dibawah 0,05 ( 5 % ) yang berarti signifikan. 

Artinya terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kemampuan kerja dengan 

kinerja pegawai. 

 

6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis minor 

dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

positif antara kepuasan kerja ( X2 ) dengan 

kinerja pegawai ( Y ) sesuai perhitungan nilai 

korelasi sebesar 0,241 yang berarti bahwa 

hubungan yang ada positif tetapi lemah 

sedangkan dari taraf signifikansi koefisien 

sebesar 0,025 yang berarti nilainya jauh 

dibawah 0,05 ( 5 % ) yang berarti signifikan. 

Artinya terdapat hubungan yang  positif dan 

signifikan antara kepuasan kerja dengan 

kinerja pegawai. 

 

7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis minor 

dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

positif antara disiplin kerja ( X3 ) dengan 

kinerja pegawai ( Y ) sesuai perhitungan nilai 

korelasi sebesar 0,230 yang berarti bahwa 

hubungan yang ada positif tetapi lemah 

sedangkan dari taraf signifikansi koefisien 

sebesar 0,034 yang berarti nilainya jauh 

dibawah 0,05 ( 5 % ) yang berarti signifikan. 

Artinya terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara disiplin kerja dengan kinerja 

pegawai. 

 

8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mayor 

dapat diketahui bahwa, terdapat hubungan 

positif secara bersama – sama antara variabel 

kemampuan kerja ( X1 ), kepuasan kerja ( X2 

) , dan disiplin kerja ( X3 ) dengan variabel 

terikat kinerja pegawai dengan nilai korelasi 

sebesar 0,135 yang berarti bahwa hubungan 

yang ada positif tetapi lemah. 
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