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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Landasan Teori 

2.1.1.  Manajemen 

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan sebuah instansi atau perusahaan. Manajemen 

juga sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan 

mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis.  

John D. Millet (Sukarna, 2011: 2), dalam buku Management 

In The Public Service menyatakan “Management is the process of 

directing and facilitating the work of people in formal group to 

achieve a desired end”. (Manajemen adalah proses pengarahan dan 

pemberian fasilitas kerja karyawan dalam kelompok formal untuk 

mencapai suatu tujuan yang dikehendaki). 

George R. Terry dalam buku Principles of Management 

(Sukarna, 2011:3), menyatakan bahwa “management is the 

accomplishing of a predetemined obejectives through the efforts of 

otherpeople”. (manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan melalui usaha orang lain). 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2016:9) mengemukakan 

bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

8 
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Pengertian Manajemen menurut Handoko (2009:8) 

mendefinisikan “manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan”. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses mengatur 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mencapai 

tujuan instansi atau organisasi secara efektif dan efisien. 

2.1.2.  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang 

berperan sebagai faktor utama penggerak dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan atau aktivitas sebuah instansi atau perusahaan, 

sehingga Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) harus 

dikelola dengan baik 

Edwin Flippo defines “Human Resource Management as 

planning, organizing, directing, controlling of procurement, 

development, compensation, integration, maintenance and 

separation of human resources to the end that individual, 

organizational and social objectives are achieved”. (Manajemen 

Sumber Daya Manusia sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, 
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pengembangan, kompensasi, pengintregasian, pemeliharaan dan 

pemisahan dari sumber daya manusia sampai akhir di mana tujuan 

individu, organisasi dan sosial dapat dicapai). 

“According Hasibuan Human Resources (HR) become the 

main element in every activity undertaken. Even if using 

sophisticated equipment and reliable but without accompanied the 

active role of good human resources, the equipmment will not work 

optimally”. (Menurut Hasibuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 

Meskipun menggunakan peralatan yang canggih dan handal tanpa 

adanya peran aktif SDM yang baik, peralatan tersebut tidak akan 

bekerja secara maksimal). 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013:2) 

mengemukakan bahwa “manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, 

pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan 

tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 

Menurut Handoko (2011:4) menyatakan “manajemen 

sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai 

baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi”. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan salah satu proses yang mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan 

dalam mencapai tujuan dari sebuah instansi atau organisasi. 

  2.1.2.1.  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:21) 

menyebutkan bahwa “fungsi manajemen sumber daya 

manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manajemen 

dan fungsi operasional. 

1. Fungsi-Fungsi Manajemen 

a) Perencanaan (planning) adalah merencanakan 

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan.  

b) Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan 

untuk mengorganisasi semua karyawan dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam 

bagan organisasi.  

c) Pengarahan (actuating) adalah kegiatan 

mengarahkan semua   karyawan, agar mau bekerja 

sama dan bekerja efektif serta efisien dalam 
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membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

d) Pengendalian (controlling) adalah kegiatan 

mengendalikan semua karyawan, agar mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana.  

2. Fungsi-Fungsi Operasional 

a) Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, 

seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan.  

b) Pengembangan (development) adalah proses 

peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan.  

c) Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas 

jasa langsung dan tidak langsung, baik berupa uang 

maupun barang,  kepada karyawan sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak. Adil artinya 

sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak 

diartikan dapat memenuhikebutuhan primer serta 

pedoman pada batas upah minimum pemerintah 
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dengan berdasarkan internal maupun eksternal 

konsistensi. 

d) Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang 

serasi dan saling menguntungkan.  

e) Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk 

memlihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, 

dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun.  

f) Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber 

daya manusia yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik 

sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kediiplinan 

adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial. 

g) Pemberhentian (separation) adalah putusnya 

hubungan kerja seseorang dari perusahaan. 

Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja 

berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya”. 
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https://medium.com/@swaticbindia/humanresour

ces-management-its-core-functions-managerial-operative 

“Functions of Human Resource Management, includes:  

Managerial Function includes: 

1. Planning  

One of the primary function where number and type of 

employees needed to accomplish organizational goals 

are determined. Research forms core human resources 

management planning which also helps management to 

collect, analyze and identify current plus future needs 

within the organization. 

2. Organizing 

Organization of the task is another important step. Task 

is allocated to every member as per their skills and 

activites are integrated towards a common goal. 

3. This includes activating employees at different levels 

and making them contribute maximum towards 

organization goal. Tapping maximum potentialities of 

an employee via constant motivation and command is a 

prime focus. 

4. Controlling 

Post planning, organizing and directing, performance 

of an employee is checked, verified and compared with 

https://medium.com/@swaticbindia/humanresources-management-its-core-functions-managerial-operative
https://medium.com/@swaticbindia/humanresources-management-its-core-functions-managerial-operative


15 
 

 

goals. If actual performance is found deviated from the 

plan, control measures are taken. 

Operative function includes: 

1. Recruitment/Hiring 

Hiring is a process which brings pool of prospective 

candidates who can help organization achieve their 

goals and allows managements to select right 

candidates from the given pool. 

2.  Job Analysis & Design 

Describing nature of the job like qualification, skill, 

work experience required for specific job position is 

another important operative task. Whereas, job design 

includes outlining tasks, duties and responsibilities into 

a single work unit to achieve certain goal. 

3. Performance Appraisal 

Checking and analyzing employee performance is 

another important function that human resource 

management has to perform. 

4. Training & Development 

This function allows employees to acquire new skills 

and knowledge to perform their job effectively. 

Training and development also prepares employees for 

higher level responsibilities. 
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5. Salary Administration 

Human Resource Department also determines pays for 

different job types and incudes compensations, 

incentives, bonus, benefits etc. related with a job 

function. 

6. Employee Welfare 

This function takes care of numerous services, benefits 

and facilities provided to an employee for their well-

being. 

7. Maintenance 

Minimizing employee turnover and sustaining best 

performing employees within the organization is the 

key. Minimizing ROI within HR department is also a 

key goal for Human resource management team. 

8. Labor Relations 

Labor relation is regards to the workforce who work 

within a trade union. Employees in such domain form a 

union/group to voice their decisions affectively to the 

higher management. 
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9. Personal Research 

Research is a vital part of human resource 

management. It is performed to keep a check on 

employee opinion about wages, promotions, work 

condition, welfare activities, leadership, employee 

satisfaction and other key issues. 

10. Personal Record 

This function involves recording, maintaining and 

retrieving employee related information including 

employment history, work hours, earning history etc”. 

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia, 

meliputi: 

1. Perencanaan  

Salah satu fungsi utama di mana jumlah dan kriteria 

pegawai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah direncanakan. Penelitian 

membentuk inti dari perencanaan sumber daya manusia 

yang juga membantu manajemen untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan mengidentifikasi 

kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah langkah penting lainnya. 

Pekerjaan dialokasikan untuk setiap pegawai sesuai 
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dengan keterampilan dan pekerjaan mereka yang 

diintegrasikan untuk tujuan bersama. 

3. Pengarahan  

Pengarahan ini termasuk cara untuk mengaktifkan 

pegawai dari berbagai tingkatan dan mendorong 

mereka berkontribusi secara maksimal untuk tujuan 

organisasi. Memanfaatkan potensi pegawai melalui 

motivasi dan perintah yang konstan adalah fokus 

utama. 

4. Pengendalian  

Setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, 

kinerja pegawai akan dipantau, diverifikasi dan 

dibandingkan dengan tujuan organisasi. Jika kinerja 

pegawai menyimpang dari rencana, langkah-langkah 

dari pengendalian akan dilakukan. 

Fungsi operatif, meliputi: 

1. Perekrutan / Perekrutan 

Proses prekrutan adalah proses yang membawa 

kumpulan calon kandidat yang dapat membantu 

organisasi mencapai tujuan mereka dan memungkinkan 

manajemen untuk memilih kandidat yang tepat. 

2. Analisis & Desain Pekerjaan 
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Menggambarkan sifat pekerjaan seperti kualifikasi, 

keterampilan, pengalaman kerja yang diperlukan untuk 

posisi pekerjaan tertentu adalah tugas operatif penting 

lainnya. Desain pekerjaan mencakup menjabarkan tugas, 

tugas, dan tanggung jawab ke dalam satu unit kerja untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

3. Penilaian Kinerja 

Memeriksa dan menganalisis kinerja karyawan adalah 

fungsi penting lainnya yang harus dilakukan manajemen 

sumber daya manusia. 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

Fungsi ini memungkinkan karyawan untuk memperoleh 

keterampilan dan pengetahuan baru untuk melakukan 

pekerjaan mereka secara efektif. Pelatihan dan 

pengembangan juga mempersiapkan karyawan untuk 

tanggung jawab tingkat yang lebih tinggi. 

5. Administrasi Gaji 

Departemen Sumber Daya Manusia juga menentukan 

pembayaran untuk jenis pekerjaan yang berbeda dan 

termasuk kompensasi, insentif, bonus, tunjangan dll, 

yang terkait dengan fungsi pekerjaan. 
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6. Kesejahteraan Karyawan 

Fungsi ini menangani berbagai layanan, manfaat, dan 

fasilitas yang diberikan kepada karyawan untuk 

kesejahteraan mereka. 

7. Pemeliharaan 

Meminimalkan perputaran karyawan dan 

mempertahankan karyawan yang berkinerja terbaik 

dalam organisasi. Meminimalkan ROI dalam departemen 

SDM juga merupakan tujuan utama bagi tim manajemen 

sumber daya manusia. 

8. Hubungan Perburuhan 

Hubungan tenaga kerja berkaitan dengan tenaga kerja 

yang bekerja di dalam serikat pekerja. Karyawan 

membentuk serikat / grup untuk menyuarakan keputusan 

mereka secara efektif kepada manajemen yang lebih 

tinggi. 

9. Penelitian Pribadi 

Penelitian adalah bagian penting dari manajemen sumber 

daya manusia. Hal ini dilakukan untuk memeriksa 

pendapat karyawan tentang upah, promosi, kondisi kerja, 

kegiatan kesejahteraan, kepemimpinan, kepuasan 

karyawan, dan masalah-masalah utama lainnya. 
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10. Catatan Pribadi 

Fungsi ini melibatkan pencatatan, pemeliharaan, dan 

pengambilan informasi terkait karyawan termasuk 

riwayat pekerjaan, jam kerja, penghasilan, dll. 

2.1.3.  Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam sebuah organisasi atau instansi sangat 

penting untuk diperhatikan manajemen. Lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh terhadap para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja merupakan suasana dimana pegawai melakukan 

aktivitas setiap harinya. 

Sedarmayanti (2011:2) “lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana 

seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perorangan atau sebagai kelompok”. 

Chandrasekar (2011) stated that “work environment impacts 

employee morale, productivity, and engagement – both positively and 

negatively”. (Dampak dari lingkungan kerja antara lain semangat, 

produktivitas dan keterlibatan antara positif dan negatif). 

Jain & Kaur (2014) says that “the productivity of employees is 

determined by an inordinate level, on the environment in which they work. 

Work environment involves all the aspects which act and react on the body 

and mind of an employee. It can be concluded that work environment is a 
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physical and non-physical condition around the workers that may affect 

their performance depending on how well the working condition it is”.  

(Produktivitas karyawan ditentukan oleh banyak faktor salah satunya 

lingkungan dimana mereka bekerja. Lingkungan kerja yang melibatkan 

semua aspek dimana mempengaruhi tindakan dan reaksi fisik serta pikiran 

dari seorang karyawan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

meliputi lingkungan fisik dan non fisik di sekitar pegawai atau karyawan 

yang dapat mempengaruhi kinerja tergantung pada seberapa baik 

lingkungan kerja yang ada). 

Menurut Sukemi dalam Apriani, Monica (2011), “lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan personal dalam 

hubungannya dengan pekerjaan dan yang mempunyai hubungan erat 

dengan personal atau karyawan, termasuk didalamnya faktor fisik dan non 

fisik”. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

sedangkan lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan 

kinerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja dapat dinyatakan baik apabila 

manusia dapat menyelesaikan tugasnya secara optimal. 

2.1.3.1.  Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2011:26) “lingkungan kerja 

dibagi menjadi dua, yaitu : 
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1. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang 

berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Lingkungan kerja fisik dibagi dalam 2 kategori, 

yakni : 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan. 

Seperti: pusat kerja, meja, kursi dan sebagainya. 

b. Lingkungan perantara atau umum disebut juga lingkungan 

kerja yang dapat mempengaruhi kondisi manusia, misalnya: 

temperature, sirkulasi udara, kelembaban, pencahayaan, 

warna, bau tidak sedap, kebisingan dan lain-lain. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

a. Hubungan Kerja. Hubungan kerja merupakan semua 

keadaan yang terjadi baik baik hubungan kerja dengan 

atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, maupun 

dengan bawahan. 

b. Suasana Kerja. Suasana kerja merupakan kondisi kerja yang 

kondusif seperti suasana yang nyaman atau tidak”. 

“This working environment consists of physical 

work environment and non-physically attached to the 

employee performance (Bushiri, 2014). The dimensions of 

the working environment according to Sedarmayanti (2012. 
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p. 34-34) is divided into the work environment physical and 

non-physical”. (lingkungan kerja terdiri dari lingkungan 

kerja fisik dan non-fisik yang berada disekitar karyawan 

(Bushiri, 2014). Dimensi lingkungan kerja menurut 

Sedarmayanti (2012. p. 34-35) dibagi menjadi lingkungan 

kerja fisik dan non-fisik). 

2.1.3.2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Sofyan (2013:20) menyebutkan secara garis besar, 

“lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1. Fasilitas kerja, lingkungan kerja yang kurang mendukung 

pelaksanaan pekerjaan ikut menyebabkan kinerja yang buruk 

seperti kurangnya alat kerja, ruang kerja pengap, fentilasi 

yang kurang serta prosedur yang tidak jelas. 

2. Gaji dan tunjangan, gaji yang tidak sesuai dengan harapan 

pekerja akan membuat pekerja setiap saat melirik pada 

lingkungan kerja yang lebih menjamin pencapaian harapan 

kerja. 

3. Hubungan kerja, kelompok kerja dengan kekompakan dan 

loyalitas yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja, 

karena antara satu pekerja dengan pekerja lainnya akan saling 

mendukung pencapaian tujuan dan atau hasil”. 
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“Several factors that outlined Sedarmayanti (2013:26) 

can affect the formation of a condition work environment, 

including: 

1. Lighting/ light at work 

2. The temperature in the workplace 

3. Humidity in the workplace 

4. Air circulation in the workplace 

5. Noise in the workplace 

6. The mechanical vibration in thhe workplace 

7. The odor in the workplace 

8. Color in the workplace 

9. The decor in the workplace 

10. Music in the workplace 

11. Security in the workplace” 

“Beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti (2013:26) 

yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan 

kerja, diantaranya :  

1. Penerangan/ cahaya di tempat kerja 

2. Temperatur di tempat kerja 

3. Kelembaban di tempat kerja 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

5. Kebisingan di tempat kerja 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 
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7. Bau tidak sedap di tempat kerja 

8. Tata warna di tempat kerja 

9. Dekorasi di tempat kerja 

10. Musik di tempat kerja 

11. Keamanan di tempat kerja” 

2.1.4.  Teknologi Informasi 

Dengan adanya fungsi teknologi informasi sebagai pengambilan, 

pengumpulan, pengolah, penyimpanan, penyebaran dan penyajian 

informasi dapat memudahkan proses manajemen perorangan dalam 

mengatur sumber daya manusia dengan baik dan cepat serta dapat 

meminimalisir human error yang kemungkinan akan terjadi. 

Menurut George (2010:4) “Information technology (IT) includes 

all tools that capture, store, process, exchange, and use information. The 

field of IT includes computer hardware, such as mainframe computers, 

servers, laptops and PDAs; software, such as operating systems and 

applicationsfor performing various functions; networks and related 

equipment, such as modems, rounters and switches; and databases for 

storing important data”. (Teknologi Informasi (TI) mencakup semua alat 

yang merekam, menyimpan, mengolah, pertukaran, dan menggunakan 

informasi. Bidang TI meliputi perangkat keras komputer, seperti 

komputer, server, laptop, dan PDA, software, seperti sistem operasi dan 

aplikasi untuk melakukan berbagai fungsi, jaringan dan peralatan terkait, 
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seperti modem, router, dan switch dan database utuk menyimpn data 

penting). 

Menurut Aksoy dan Denardis (2008:8) “Information 

Technologies are system of hardware and/or software that capture, 

process, exchange, store and/or present information, using electrical, 

maghnetic and/or electromaghnetic energy”. (teknologi informasi adalah 

sistem yang berbentuk perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang 

dapat menangkap, memproses, mengubah, menyimpan dan/atau 

menyampaikan informasi dengan menggunakan energi listrik, energi 

magnetik dan/atau energi elektro maghnetik). 

Menurut Darmawan (2012:17) mendefinisikan bahwa “teknologi 

informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian 

informasi dari pegirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas 

sebarannya, lebih lama penyimpanannya”.  

Menurut Rahmawati (2008) “teknologi informasi dapat berjalan 

dengan efektif apabila anggota dalam organisasi dapat menggunakan 

teknologi informasi dengan baik dan sangat penting bagi individu”. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa, penggunaan 

teknologi informasi sangatlah penting karena merupakan sarana dan 

prasarana untuk mengolah data secara bermakna dalam bidang informasi 

yang berbasis komputer dan berkembang secara pesat.  
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2.1.4.1.  Teknologi Dalam Bisnis 

Menurut Steven Scheck yang dikutip dari 

https://www.google.co.id/url?q=https://tweakyourbiz.com/technol

ogy-major-impacts-of-information-technology-on-businesses 

“Information technology has had a major impact on various 

aspects of businesses. Let’s take a look at some of these here: 

1. Cloud Computing 

The concept of cloud computing is immensely popular 

among businesses owing to the efficiency in business 

operations that it provides. Cloud computing utilizes 

information technology to capitalize on its ability to provide 

improved agility and time and resource management for 

businesses. 

2. Automation of Business Processes 

The movement towards increased automation of 

business processes has gained traction over the years. It 

improves efficiency and increases workflow considerably. 

3. Working Remotely 

Implementation of information technology provides 

the ability to remotely access your company’s network. As a 

result, it equips employees with the ability to get the work done 

even if they are not physically present at the workplace. 

 

https://www.google.co.id/url?q=https://tweakyourbiz.com/technology-major-impacts-of-information-technology-on-businesses
https://www.google.co.id/url?q=https://tweakyourbiz.com/technology-major-impacts-of-information-technology-on-businesses
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4. Mobile Technology 

Mobile technology has picked up momentum owing to 

its convenience, efficiency and speed. With the rise in the 

popularity of information technology, implementation of 

mobile technology has gained ground quickly. 

5. Protecting Information 

Every organization has a mammoth database 

comprising various information related to business 

transactions, client details and so on. Such information is 

extremely valuable to a business and can cause a host of legal 

issues if it is lost. This is where information technology 

becomes relevant. It provides the right resources to store the 

information in a way that ensures maximum protection. 

6. Providing Customer Satisfaction 

Customer experience and satisfaction are crucial 

aspects of all businesses. The key to customer satisfaction is a 

strong customer support team and its availability to cater to 

the requirements of the customers. 

7. Management of Resources 

A business has a variety of resources. These may 

include financial resources, human resources and so on. For 

large organizations, managing resources becomes quite 

difficult. Information technology plays a vital role in managing 
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these resources effortlessly by introducing a wide range of 

feasible solutions. 

8. Open Source Software 

Information technology has paved the way for various 

open source software that allow free usage of certain tools for 

various organizations. The primary benefit of open source 

software is its flexible license. This allows modifications to the 

source code. This means that you have the facility to customize 

its functions according to your requirements” 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

teknologi informasi memiliki dampak yang besar diberbagai 

aspek bisnis, di antaranya : 

1. Ruang penyimpanan 

Konsep ruang penyimpanan sangat populer di 

kalangan bisnis karena efisiensi dalam  operasi bisnis. Ruang 

penyimpanan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

memanfaatkan kemampuannya dalam hubungan  kecepatan 

dan efisiensi waktu serta manajemen sumber daya untuk 

bisnis. 

2. Otomatisasi Proses Bisnis 

Dengan adanya teknologi informasi akan memberikan 

manfaat dimana proses-proses bisnis bisa dilaksanakan secara 

efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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3. Bekerja dimana saja 

Dengan adanya teknologi informasi membuat 

kegiatan perusahaan bisa diakses dari mana saja. Dampaknya 

karyawan bisa bekerja dari mana saja. 

4. Teknologi Seluler 

Dengan adanya teknologi informasi pekerjaan bisa 

dikerjakan secara efisien dan cepat dimana saja. 

5. Perlindungan Informasi 

Setiap perusahaan memiliki database yang 

menyimpan informasi-informasi terkait dengan transaksi-

transaksi bisnis, data konsumen dan lain sebagainya. Dimana 

data-data tersebut merupakan data penting bagi perusahaan. 

6. Kepuasan Pelanggan 

Kunci untuk kepuasan pelanggan adalah pelayanan 

baik yang diberikan dan tersedianya untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

7. Manajemen Sumber Daya 

Kegiatan bisnis memiliki beberapa sumber daya, 

termasuk manajemen keuangan, SDM, dll. Bagi perusahaan 

besar, pengelolaan sumber daya yang dimiliki akan semakin 

rumit. Teknologi informasi memiliki peran utama dalam 

mengelola sumber daya tersebut. 
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8. Kegunaan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi memiliki open source (sumber 

terbuka) yang memungkinkan di pergunakan oleh banyak 

perusahaan. Keuntungan utama dari sistem terbuka adalah 

adanya fleksibelitas lisensi. Dengan demikian, sistem tersebut 

memiliki fasilitas untuk menyesuaikan dengan fungsi-fungsi 

sesuai dengan kebutuhan. 

2.1.4.2.  Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi 

“Menurut Sutarman (2009:17), tujuan dari teknologi 

informasi adalah : 

1. Untuk memecahkan masalah, 

2. Untuk membuka kreativitas, dan 

3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

melakukan pekerjaan. 

Sutarman (2009:18) juga mengemukakan 6 (enam) 

fungsi dari teknologi informasi adalah sebagai berikut : 

1. Menangkap (Capture) 

2. Mengolah (Processing) 

3. Menghasilkan (Generating) 

4. Menyimpan (Storange) 

5. Mencari Kembali (Retrival) 

6. Transmisi (Transmission)” 
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https://www.google.co.id/url?q=https://www.useoftechno

logy.com/importance-functions-information-technology/&sa 

 “Functions of information technology:  

1. Data capture: This is the process of compiling information. 

2. Data Processing: This involves converting, analyzing, 

computing and producing all forms of data information. 

3. Generation of Information: This involves organizing 

information into a useful form. 

4. Storage of information: This involves retaining information for 

future use.  

5. Retrieval of Information: It is process by which a computer 

device is used to find and copy data for further distribution 

and processing.   

“Fungsi teknologi informasi: 

1. Pengambilan data adalah proses pengumpulan informasi.  

2. Pemrosesan data melibatkan konversi, analisis, komputasi dan 

produksi semua bentuk data informasi.   

3. Generasi informasi melibatkan pengorganisasian informasi ke 

dalam bentuk yang bermanfaat. 

4. Penyimpanan informasi melibatkan penyimpanan informasi 

untuk penggunaan dimasa mendatang.  

https://www.google.co.id/url?q=https://www.useoftechnology.com/importance-functions-information-technology/&sa=U&ved=2ahUKEwjgiJva95niAhXE7HMBHY7RDMwQFjAKegQIBRAB&usg=AOvVaw3PO2VItb2I453qB2egni5l
https://www.google.co.id/url?q=https://www.useoftechnology.com/importance-functions-information-technology/&sa=U&ved=2ahUKEwjgiJva95niAhXE7HMBHY7RDMwQFjAKegQIBRAB&usg=AOvVaw3PO2VItb2I453qB2egni5l
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5. Pengambilan informasi adalah proses dimana perangkat 

komputer digunakan untuk menemukan dan menyalin data 

untuk distribusi dan pemrosesan lebih lanjut”.  

 

2.1.4.3. Manfaat Teknologi Informasi Bagi Pegawai Pemerintah 

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI) yang dikutip  dari artikel 

https://www.google.co.id/url?q=http://lan.go.id/id/berita-lan/asn-

penting-memanfaatkan-teknologi-informasi&sa “Teknologi 

pendukung kinerja pemerintahaan semakin tinggi. Sayangnya 

masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan mengikuti 

perubahan pola kerja berbasis teknologi tersebut. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Asman Abnur mengatakan, perkembangan teknologi ini 

perlu diikuti oleh para ASN agar bisa dimanfaatkan untuk 

memberikan pelayanan publik yang baik. 

Hightech harus diikuti pula dengan hightouch. 

Teknologinya tinggi, maka sentuhan kita terhadap teknologi harus 

tinggi juga. Tidak mungkin teknologinya tinggi kitanya lowtouch 

kata Asman saat memberikan sambutan dalam Pelepasan Peserta 

Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVII di Aula Prof. 

Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Kamis 

(30/11). 

https://www.google.co.id/url?q=http://lan.go.id/id/berita-lan/asn-penting-memanfaatkan-teknologi-informasi&sa=U&ved=2ahUKEwjNlu3coPThAhUQbo8KHa4kAmsQFjAHegQIBRAB&usg=AOvVaw2gxyFrrliSFRTroJzGEOzt
https://www.google.co.id/url?q=http://lan.go.id/id/berita-lan/asn-penting-memanfaatkan-teknologi-informasi&sa=U&ved=2ahUKEwjNlu3coPThAhUQbo8KHa4kAmsQFjAHegQIBRAB&usg=AOvVaw2gxyFrrliSFRTroJzGEOzt
https://www.google.co.id/url?q=http://lan.go.id/id/berita-lan/asn-penting-memanfaatkan-teknologi-informasi%20
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Menurut dia, perkembangan teknologi informasi 

membutuhkan aparatur yang selalu cepat dan tanggap dalam 

mengantisipasi perubahan. Apalagi penggunaan teknologi juga 

menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak daya saing SDM 

aparatur yang saat ini semakin ketat.   

Tak ada cara lain selain setiap individu dan lembaga 

harus meningkatkan kapasitasnya. Jangan terlena dengan cara 

lama, kita harus mengikuti pola kinerja jaman sekarang, ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, upaya pemerintah 

untuk meningkatkan profil ASN yang berkompeten terus 

dilakukan. 

Menurut dia, keluarnya UU ASN dan PP tentang 

manajemen PNS memberikan kewenangan penuh terhadap LAN 

untuk mengembangkan kemampuan ASN seluruh Indonesia. 

Beberapa langkah telah dilakukan LAN dalam 

memperbarui pola diklat aparatur antara lain memperbarui sistem 

kurikulum, metode pengajaran serta prasarana dan sarana 

diklatnya. Saya berharap para peserta selalu menjadi agen 

perubahan di intansi masing-masing serta mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di negeri ini, pungkasnya”. 
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2.1.5.  Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu instansi 

atau organisasi biasanya disebut dengan diklat. Unit yang menangani 

diklat para pegawai disebut dengan Pusdiklat (Pusat pendidikan dan 

pelatihan). Diklat dapat diartikan sebagai salah satu bentuk investasi. 

Dikarenakan setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, maka 

diklat bagi pegawai sangat diharuskan untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi atau instansi tersebut. 

Menurut Notoadmodjo (2009:16) mengartikan “pendidikan dan 

pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual dan keperibadian manusia. Penggunaan istilah pendidikan dan 

pelatihan dalam suatu instansi atau organisasi biasanya disebut dengan 

diklat”. 

Menurut Ambar (2009:219) mengartikan bahwa “Education and 

training is an attempt to maintain, inprove capability, capacity and 

professionalism of employees while improving the skill of the employee to 

then be able to improve the performance”. (Pendidikan dan pelatihan 

adalah suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, 

kapasitas maupun profesionalisme pegawai sekaligus meningkatkan 

keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan kinerja). 

Sloman (2005:2)“Training is characterised as an instructor-led, 

contenc-based intervention leading to desired changes in behaviour”. 
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“Pelatihan dikarakteristikan sebagai perantara yang berbasis 

instruktur yang disampaikan pimpinan untuk perubahan perilaku yang 

diinginkan”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan dan 

pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual dan kepribadian seorang pegawai dalam mencapai tujun 

organisasi. 

2.1.5.1.  Tujuan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 

2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bertujuan agar : 

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional 

yang dilandasi oleh kepribadian dan etika pegawai sesuai 

dengan kebuthan instansi. 

2. Menciptakan pegawai yang mampu berperan sebagai 

pembaharuan dan pemersatu bangsa. 

3. Menetapkan sikap dan semangat pengabdian berorientasi pada 

pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembanguna 

demi terwujudnya pemerintahan yang baik”. 
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Sedangkan menurut Beach (dalam Sofyandi, Herman, 

2013:76) Tujuan-tujuan pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pendidikanan dan pelatihan maka jangka 

waktu yang digunakan pegawai untuk memperoleh 

keterampilan lebih cepat, pegawai akan lebih cepat pula 

menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapinya, 

2. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi kerja pegawai dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan 

yang sedang dihadapi, 

3. Pedidikan dan pelatihan diharapkan dapat membentuk sikap 

dan tingkah laku para pegawai dalam melakukan pekerjaannya. 

Ditittikberatkan pada peningkatan partisipasi dari para 

pegawai, kerjasama antar pegawai dan loyalitas terhadap 

perusahaan, 

4. Pendidikan dan pelatian pegawa dapat membantu memecahkan 

masalah operasional perusahaan sehari-hari seperti mengurangi 

kecelakaan kerja, mengurangi absen, mengurangi labor 

turnover dan lain-lain, 

5. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya mempunyai tujuan 

jangka pendek tetapi juga jangk panjang yaitu mempersiapkan 

pegawai memperoleh keahlian dalam bidang tertentu yang 

dibutuhkan perusahaan, 
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6. Dengan pendidikan dan pelatihan diharapkan para pegawai 

akan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi 

sehingga pegawai akan semakin berharga bagi perusahaan. 

https://www.business2community.com/humanresources/b

enefits-of-workplace-education-and-training-01338458/amp 

“Education and training employee goals include:  

1. Improving the Performance of Employees 

When a company dedicates itself to workplace education and 

training, it will see a result that includes an improved 

performance of employees. Employees who are trained will be 

able to perform their job duties better, leading to them being 

more successful on the job. 

2. Fixing Weakness at the Company 

Another benefit of workplace education and training is that 

you will be able to fix weakness at the company. The program 

will be able to help the employees develop within their career 

and even move to the same level as each other. 

3. Keep Employees Satisfied 

Employees want to work for companies that value their time, 

efforts and skills. A workplace education and training program 

will keep employess satisfied with their employer, because they 

will know how much the company values their time and ability 

to learn new skills. 

https://www.business2community.com/humanresources/benefits-of-workplace-education-and-training-01338458/amp
https://www.business2community.com/humanresources/benefits-of-workplace-education-and-training-01338458/amp
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4. Increased Consistency At The Company 

When company creats a workplace education and training 

program, it brings with it an increased consistency at the 

company. This is especially important when it comes to safety, 

administrative and discrimination policies at the company”.  

“Tujuan pendidikan dan pelatihan pegawai, meliputi: 

1. Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Ketika sebuah perusahaan atau organisasi mendedikasikan 

untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja, 

organisasi akan melihat hasil yang mencakup peningkatan 

kinerja pegawai. Pegawai yang dilatih akan dapat mengerjakan 

tugas pekerjaan mereka dengan lebih baik, sehingga mereka 

lebih sukses dalam pekerjaannya. 

2. Memperbaiki Kelemahan Perusahaan 

Manfaat lain dari pendidikan dan pelatihan di tempat kerja 

adalah pegawai mampu memperbaiki kelemahan perusahaan 

atau organisasi. Program ini akan dapat membantu pegawai 

berkembang dalam karir mereka dan bergerak pada tingkatan 

yang sama dengan lainnya. 

3. Membuat Pegawai Puas 

Pegawai menginginkan bekerja untuk perusahaan atau 

organisasi yang menghargai waktu, upaya dan keterampilan 

mereka. Program pendidikan dan pelatihan di tempat kerja 
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akan membuat pegawai tetap puas dengan pimpinan mereka, 

karena mereka akan mengetahui seberapa besar perusahaan 

atau organisasi menghargai waktu dan kemampuan mereka 

untuk mempelajari keterampilan baru. 

4. Meningkatkan Konsistensi Di Perusahaan 

Ketika perusahaan atau organisasi membuat program 

pendidikan dan pelatihan di tempat kerja, organisasi secara 

konsistensi akan mengalami peningkatan di organisasi 

tersebut. Ini penting, terutama ketika menyangkut kebijakan 

keselamatan, administrasi dan diskriminasi di organisasi”. 

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 

2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai 

pasal 2 dan 3, bahwa diklat bertujuan agar : 

1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan didasari 

kepribadian dan etika pegawai negeri sipil sesuai dengan 

instansi, 

2. Menciptakan pegawai yang mampu berperan sebagai 

pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, 

3. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang 

berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaana 

masyarakat, 
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4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berfikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan demi 

terwujudnya pemerintahan yang baik. 

Secara khusus, pendidikan dan pelatihan mengarah pada: 

1. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada 

masyarakat, 

2. Meningkatkan mutu dan kemampuan yang baik dalam bidang 

substansi maupun kepemimpinannya, 

3. Dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat 

kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja 

dan organisasinya (PP. Nomor 14 Tahun 1999)”. 

2.1.5.2.  Jenis-Jenis Pendidikan dan Pelatihan 

https://www.google.co.id/url?q=http://www.youngadulllt.eu

/glossary/listview.php%3Fwe_objectID%3D193&sa “Education 

(formal, non-formal, informal):  

1. Formal learning refers to what takes place in the education 

and training system of a country. It is official, structured, 

organised by public organisations or recognised private 

institutions and results with formal certification and formal 

level of qualification which is recognised by relevant national 

educational authorities. Formal education is usually organised 

as full – time education and is organised as a continuous 

process with defined stages. Formal education encompasses 

https://www.google.co.id/url?q=http://www.youngadulllt.eu/glossary/listview.php%3Fwe_objectID%3D193&sa
https://www.google.co.id/url?q=http://www.youngadulllt.eu/glossary/listview.php%3Fwe_objectID%3D193&sa
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primary, lower and upper secondary education, higher and 

university education that culminate in the achievement of a 

degree or a professional qualification or diploma or a 

recognised certification as well as adult education 

programmes. 

2. Non-formal learning is characterised by a deliberate choice of 

the person, which takes place outside of the systems mentioned 

above, in any organisation pursuing educational and training 

purposes, even volunteering, the national civil service, private 

social service and in enterprises. Thus, non – formal education 

is any type of structured and organised learning which is 

institutionalised, intentional and planned by an educational 

provider, but which does not lead to formal level of 

qualification recognised by the relevant national education 

authorities. People of all age groups can participate in non - 

formal education which can be offered through courses, 

workshops, seminars. 

3. Informal learning, lastly, is also developed whether or not 

there is a deliberate choice and is realised in the performance, 

by any person, of activities in everyday situations and 

interactions that take place in them, within the context of work, 

family and leisure, i.e. it is without external support and is not 

institutionalised. In the educational process, therefore, the soft 
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dimensions come into play such as teaching styles and 

management of interactions that enable, especially those who 

do not have access to the resources that allow them to be 

active and able participants, to make use of knowledge to 

achieve their personal ambitions. Furthermore, this also 

attenuates or reinforces motivations, expectations, intentions, 

self-representations and practices of inclusion and exclusion, 

discrimination and social hierarchisation”. 

Pendidikan (formal, non-formal, informal): 

1. Pembelajaran formal mengacu pada pembelajaran formal 

bersifat sistem pendidikan dan pelatihan suatu negara, resmi, 

terstruktur, diorganisir oleh organisasi publik atau lembaga 

swasta yang diakui dan hasilnya dibuktikan dengan sertifikasi 

formal dan kualifikasi formal yang diakui oleh otoritas 

pendidikan nasional. Pendidikan formal biasanya 

diselenggarakan sebagai pendidikan penuh waktu dan 

diselenggarakan sebagai proses berkelanjutan dengan tahapan 

yang ditentukan. Pendidikan formal mencakup pendidikan 

dasar, menengah, atas, pendidikan tinggi atau universitas yang 

berujung pada pencapaian gelar atau kualifikasi profesional 

atau diploma atau sertifikasi yang diakui. 

2. Pembelajaran non-formal ditandai oleh pilihan seseorang yang 

terjadi di luar sistem yang disebutkan di atas.. Dengan 
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demikian, pendidikan non-formal adalah semua jenis 

pembelajaran terstruktur dan terorganisir yang dilembagakan, 

disengaja dan direncanakan oleh penyedia pendidikan, tetapi 

yang tidak mengarah pada tingkat kualifikasi formal yang 

diakui oleh otoritas pendidikan nasional yang relevan. Orang-

orang dari semua kelompok umur dapat berpartisipasi dalam 

pendidikan non-formal yang dapat ditawarkan melalui kursus, 

lokakarya, seminar. 

3. Pembelajaran informal, ada kegiatan dalam situasi sehari-hari 

dan interaksi yang terjadi di dalamnya, dalam konteks 

pekerjaan, keluarga dan liburan, yaitu tanpa dukungan 

eksternal dan tidak dilembagakan. Oleh karena itu, dalam 

proses pendidikannya, gaya mengajar dan pengelolaan 

interaksi yang memungkinkan, terutama mereka yang tidak 

memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka 

untuk menjadi peserta yang aktif dan mampu, untuk 

memanfaatkan pengetahuan dalam mencapai ambisi pribadi 

mereka. Selain itu, juga melemahkan atau memperkuat 

motivasi, harapan, niat, representasi diri dan praktik inklusi 

dan eksklusi, diskriminasi dan hierarki sosial. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pokok-Pokok pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS menyebutkan 

jenis pendidikan dan pelatihan terdiri dari dua macam, yaitu : 
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1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan  

Program ini diperuntukan untuk pemberian bekal bagi 

CPNS dengan tujuan agar ia dapat terampil dalam 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Diklat 

prajabatan ini untuk memberi pengetahuan dasar yang cukup 

bagi CPNS mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, 

kepribadian dan etika. Setiap CPNS wajib mengikuti dan 

lulus Diklat prajabatan ini. Setiap PNS wajib mengikuti 

Diklat ini selambat-lambatnya dua tahun setelah 

pengangkatan CPNS. Diklat ini merupakan suatu syarat 

untuk diangkat menjadi PNS. Diklat Prajabatan ini terdiri 

dari: 

a) Diklat prajabatan golongan I untuk PNS golongan I, 

b) Diklat prajabatan golongan II untuk PNS golongan II, 

c) Diklat prajabatan golongan III untuk PNS golongan III. 

2. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan 

Program pendidikan dan pelatihan dalam jabatan 

bertujuan untuk meingkatkan mengembangkan mutu, 

keahlian, kemampuan, ketrampilan, sikap PNS agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang dipercayakan 

kepadanya dengan baik. Program pendidikan dan pelatihan 

dalam jabatan terdiri dari: 
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a) Diklat Kepemimpinan (Dilatpim) 

Tujuan diadakannya Diklat ini untuk memenuhi 

persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur 

pemerintah yang sesuai dengan jenjang eselon jabatan 

struktural tertentu. Dilatpim terdiri dari Dilatpim Tingkat 

IV untuk jabatan struktural eselon IV, Dilatpim Tingkat III 

untuk jabatan struktural eselon III, Dilatpim Tingkat II 

untuk jabatan struktural eselan II dan Dilatpim Tingkat I 

untuk jabatan struktural eselon I. 

b) Diklat Fungsional 

Tujuan diadakan diklat ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan 

jenjang jabatan fungsional tertentu. Jenis dan jenjang 

Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan 

fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan 

fungsional yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan 

setiap instansi. 

c) Diklat Teknis 

Diklat ini dilaksanakan untuk memenuhi 

persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk 

pelaksanakan tugas yang bersifat teknis. Diklt ini dapat 

dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh 
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instansi teknis yang bersangkutan sesuai dengan 

kebutuhan. 

Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan 

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 1994 meliputi : 

1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural  

2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Pendidikan dan pelatihan sruktural merupakan 

persyaratan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan 

diangkat dalam jabatan struktural. 

Kemudian pendidikan dan pelatihan fungsional 

merupakan persyaratan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

yang akan menduduki jabatan fungsional dan dapat 

dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat jabatan 

fungsional, serta pendidikan dan pelatihan teknis 

merupakan pendidikan dan pelatihan yang 

diselenggarakan untuk memberikan keterampilan dan 

untuk penguasaan pengetahuan dalam bidang teknis 

tertentu kepada PNS sehingga dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik 

mungkin. 
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Pentingnya pendidikan dan pelatihan bukan 

semata-mata untuk pegawai yang bersangkutan, tetapi 

juga bagi organisasi atau instansi, karena dengan 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawai 

juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dengan 

meningkatnya produktivitas para pegawai, maka 

organisasi atau instansi yang bersangkutan akan 

memperoleh keuntungan. 

 

2.1.6.  Kinerja  

Kinerja berasal dari kata job performance yang berarti prestasi 

kerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan. 

Menrut Prof. Dr. Moeheriono, M.Si, (2015:96-97) “kinerja atau 

performance merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam organisasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-

masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. 

Cascio in Awadh & Saad (2013) defines “employee performance 

as degree of an achievement to which an employee‟s fulfill the 

organizational mission at workplace”. (Kinerja pegawai sebagai tingkat 
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pencapaian seorang pegawai untuk memenuhi misi organisasi di tempat 

kerja). 

Sumarauw, Saerang & Pandowo (2014) says “that employee 

performance also can be defined as the outcome and contribution of the 

employee in an organization to make them attains their goals. It can be 

concluded that employee performance is a level of performance 

measurement by employees' activities in an organization”. (Kinerja 

karyawan juga dapat didefinisikan sebagai hasil dan kontribusi karyawan 

dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan adalah tingkat pengukuran kinerja karyawan 

dalam suatu organisasi). 

“Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standart, 

target, atau kriteria lain yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh 

perusahaan atau telah disepakati bersama” (Hermawati dalam Cahyo Adi 

Nugroho, 2015). 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa, kinerja karyawan 

merupakan prestasi kerja yang dicapai seorang karyawan sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu  

instansi atau organisasi. 

2.1.6.1.  Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut pendapat Davis dalam Mangkunegara (2011:67) 

“faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 
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kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) adalah 

sebagai berikut :  

1. Faktor Kemampuan  

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 

(knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas 

rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in 

the right place, the right man on the right job).  

2. Faktor Motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara 

maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental 

yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, 

dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap mental, 

mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja”. 
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Kinerja merupakan suatu kondisi yang diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui 

tingkat pencapaian dari hasil suatu instansi dihubungkan 

dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari 

suatu kebijakan operasionalnya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor 

interen dan ekstern, faktor-faktor tersebut dapat  terlihat ketika 

kinerja yang dihasilkan pegawai mempunyai tingkat prestasi 

tinggi maka dapat dipastikan kinerja organisasi tersebut juga 

akan baik. 

2.1.6.2.  Pengukuran Kinerja 

Untuk mengetahui kinerja pegawai, perlu diadakan 

penilaian terhadap kinerja pegawai itu sendiri, sehingga dari 

penilaian dapat diketahui apakah kinerja yang dihasilkan pegawai 

telah memenuhi standar atau tidak. Dengan adanya penilaian 

kerja pegawai, pimpinan dapat memperoleh informasi tentang 

kinerja pegawai yang dapat digunakan oleh badan usaha dalam 

memperbaiki kinerja pegawai itu sendiri. 

Menurut Kurt Rakosjune dikutip dari 

https://www.google.co.id/url?q=https://www.ere.net/7-easy-ways-

https://www.google.co.id/url?q=https://www.ere.net/7-easy-ways-to-measure-employee-performance/&sa=U&ved=2ahUKEwij-LL09JniAhVp8HMBHW11ABsQFjALegQIBxAB&usg=AOvVaw35hVjbr5SSAczW1VdkLvAh
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to-measure-employee-performance/&sa “7 Easy Ways To 

Measure Employee Performance: 

1. Punctuality: Employees who regularly arrive late for work or 

are frequently absent from the office are unlikely to be meeting 

their performance objectives.  

2. Quality of work: The timely completion of projects to the 

desired standard is a key indicator in measuring employee 

performance.  

3. Observe personal habits: Perpetual bad habits can detract 

from employee performance.  

4. Check their attitude: A bad attitude will often manifest itself in 

insubordinate behavior.  

5. Review personal presentation: Most firms have a professional 

dress code appropriate to the job and company culture.  

6. Carry out a client survey: The consequences of poor employee 

performance will ultimately manifest themselves in customer 

service.  

7. Carry out random checks: Depending on the nature of your 

business consider implementing random checks against quality 

standards”. 

 

 

 

https://www.google.co.id/url?q=https://www.ere.net/7-easy-ways-to-measure-employee-performance/&sa=U&ved=2ahUKEwij-LL09JniAhVp8HMBHW11ABsQFjALegQIBxAB&usg=AOvVaw35hVjbr5SSAczW1VdkLvAh


54 
 

 

 7 Cara Untuk Mengukur Kinerja Karyawan: 

1. Ketepatan waktu: Karyawan yang secara teratur datang 

terlambat untuk bekerja atau sering absen dari kantor tidak 

mungkin memenuhi tujuan kinerja mereka.  

2. Kualitas pekerjaan: Penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu 

dengan standar yang diinginkan adalah indikator utama dalam 

mengukur kinerja karyawan.   

3. Amati kebiasaan pribadi: Kebiasaan buruk yang dimiliki 

karyawan dapat mengurangi kinerja karyawan.  

4. Periksa sikap mereka: Sikap buruk akan sering 

memanifestasikan dirinya dalam perilaku yang tidak patuh.  

5. Tinjau presentasi pribadi: Sebagian besar perusahaan memiliki 

pakaian profesional yang sesuai dengan pekerjaan dan budaya 

perusahaan.   

6. Melakukan survei klien: Konsekuensi dari kinerja karyawan 

yang buruk pada akhirnya akan berdampak kepada layanan 

pelanggan.  

7. Melakukan pemeriksaan acak: Tergantung pada sifat bisnis 

yang dimiliki perusahaan, pertimbangkan untuk menerapkan 

pemeriksaan acak terhadap standar kualitas. 

 “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 46 Tahun 2011, penilaian kinerja PNS dilakukan 

berdasarkan 5 prinsip, yaitu objektif, terukur, akuntabel, 
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partisipatif dan transparan. Penilaian kinerja PNS terdiri atas 

unsur: 

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

2. Perilaku Kerja 

2.2.   Penelitian Terdahulu 

   Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Jurnal Internasional 

NO PENELITI JUDUL HASIL PENELITIAN SUMBER 

1. Max 

Saleleng, 

Agus 

Supandi 

Soegoto 

(Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado, 

2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, 

Motivasi, 

Pelatihan dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai pada 

Dinas 

Pertanian 

Kabupaten 

Sorong 

Selatan 

1. Berdasarkan uji t 

menunjukkan 

bahwa variabel 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

Kinerja Pegawai, 

dibuktikan dengan 

nilai thitung 

sebesar 2.995 

dengan 

probabilitas 

sebesar 0,006. 

Karena nilai 

Jurnal 

EMBA 

Vol.3 No.3 

Sept. 2015, 

Hal. 695-

708 
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probabilitas (sig) t 

< 5% (0,006<0,05) 

maka secara 

parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan bila 

variabel bebas lain 

tetap nilai-nya. 

Dengan demikian 

hipotesa yang 

menyatakan 

terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan variabel 

Lingkungan Kerja 

terhadap variabel 

Kinerja Pegawai 

diterima. 

2. Berdasarkan uji t 

menunjukkan 

bahwa variabel 

Pelatihan 

berpengaruh positif 
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dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Pegawai, 

dibuktikan dengan 

nilai thitung 

sebesar 3.086 

dengan 

probabilitas 

sebesar 0,004. 

Karena nilai 

probabilitas (sig) t 

< 5% (0,004<0,05) 

maka secara 

parsial variabel 

Pelatihan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

Kinerja Pegawai 

bila variabel bebas 

lain tetap nilainya. 

Dengan demikian 

hipotesa yang 
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menyatakan 

terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan variabel 

Pelatihan terhadap 

variabel Kinerja 

Pegawai diterima. 

2. Aliyar 

Fathima 

Nuskiya 

Department 

of 

Management 

and 

Information 

Technology, 

South 

Eastern 

University of 

Sri Lanka 

 

The Effect of 

Information 

Technology 

on 

Employees’ 

Performance 

in the 

Banking 

Industry in 

Sri Lanka. 

Empirical 

Study Based 

on the Banks 

in Ampara 

District 

The research 

evidenced that IT has 

a significant impact 

on employees’ 

performance. The 

performance has 

measured in many 

ways such as it 

reduces the work lord, 

increase the 

satisfaction, improve 

the motivation, reduce 

the absenteeism of 

employees and 

increase the 

employees’ skills. The 

European 

Journal of 

Business 

and 

Managemen

t 

www.iiste.o

rg 

ISSN 2222-

1905 

(Paper) 

ISSN 2222-

2839 

(Online) 

Vol.10, 

No.16, 2018 
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study concluded that 

IT positively 

correlated with the 

performance of 

employees. The results 

show that, IT 

application reduces 

the absenteeism of 

employees as well as 

reduce the error rate. 

It has higher strong 

positive correlation 

that 0.809 and 0.803 

respectively. 

According to the 

analysis 42% of 

employees agree, 34% 

of employees strongly 

agree that Information 

technology reduces 

their word lord and 14 

employees strongly 

agree and 13 
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employees agree that 

the Information 

Technology has 

reduced the 

absenteeism of the 

employees.  

3. Astuti 

Handayani 

Siregar, I 

Ketut 

Suryanawa  

(Universitas 

Udayana) 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Kinerja 

Individual 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak 

Pratama 

Denpasar 

Barat. 

1. Variabel 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi mampu 

menjelaskan 

variabel kinerja 

individual dengan 

arah yang positif. 

Variabel Y1 

memiliki tingkat 

signifikansi (p-

value) 0,000 < 

(alpha) 0,05, yang 

berarti bahwa 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

Fakultas 

Ekonomi, 

Universitas 

Udayana  
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berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

individual pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

4. Sigid Cahyo 

Wibowo 

(Universitas 

Muhammadi

yah 

Ponorogo, 

2016) 

Pengaruh 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai Pada 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah 

(BKD) 

Kabupaten 

Ponorogo. 

Hasil Uji F hitung 

sebesar 19.080 dan f 

tabel sebesar 3,20. 

Dengan demikian 

dapat disimpulkan 

bahwa f hitung > f 

tabel, yang berarti 

bahwa variabel 

Pendidikan, Pelatihan 

secara serempak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel kinerja 

pegawai. 

Skripsi 

Universitas 

Muhammad

iyah 

Ponorogo.  

5 Samuel 

Tulenan 

(Management 

The Effect Of 

Work 

Environment 

Work environment has 

significant influence 

on employee 

Jurnal 

EMBA 

Vol.3 No.3 
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Program Sam 

Ratulangi 

University, 

2015) 

And 

Compensatio

n Toward 

Employee 

Performance 

At The 

Office Of 

State Assets 

And Auction 

Service 

Manado 

performance in State 

Assets and Auction 

Service Office 

Manado. In this case, 

physical working 

condition is the one 

that affect employee 

performance the most 

in this office. The air 

temperature, room 

cleanliness, workplace 

tidiness are what the 

employee want the 

most. These factors 

that have effect on 

employee performance 

through work 

environment.  

Sept. 2015, 

Hal.672-

682 

6. Department 

of 

Management, 

Faculty of 

Economic 

The Effect of 

Training and 

Ability on the 

Performance 

of Employee 

The results showed 

that training and 

ability directly 

influences the 

performance of 

Mediterrane

an Journal 

of Social 

Sciences 

MCSER 
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and Science 

Management, 

Study 

Program of 

Science 

Magister, 

State 

University of 

Palangkaraya 

at Disaster 

Management 

Bureau of 

Central 

Kalimantan 

Province 

employees at Disaster 

Management Bureau 

of Central Kalimantan 

Province. The results 

of path analysis also 

showed the coefficient 

value of direct effect 

of training on 

employee’s 

performance is at 

0.7073 with T 

statistics > T Table 

(16.1229 > 1.96) 

while the coefficient of 

direct effect of ability 

on employee’s 

performance is 

0.20049 with T 

statistics > T Table 

(2809>1.96). 

Publishing, 

Rome-Italy 

Vol 8 No 3 

May 2017 
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2.3.   Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan agar penelitian dan penulisan 

laporan dapat tersusun secara sistematis. Berikut bagan Kerangka Pemikiran 

dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

X1 : Lingkungan Kerja 

X2 : Teknologi Informasi 

X3 : Diklat 

Y  : Kinerja Pegawai 

 

 

Lingkungan Kerja 

(X1) 

Teknologi Informasi 

(X2) 

Diklat 

(X3) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

(Y) 
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2.4.   Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2015:45) menyatakan bahwa “hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan penelitian dimana rumusan penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Sesuai dengan variabel-

variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah : 

2.4.1.  Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Menurut Nitseminto (2001:92) menyatakan bahwa “kriteria 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Pekerja akan dapat bekerja 

dengan baik dan adanya lingkungan kerja yang baik dan nyaman, 

sehingga akan dapat bekerja dengan baik tanpa adanya gangguan-

gangguan yang berarti, misalnya polusi udara dan gangguan-

gangguan yang lain”. 

Rahayu (2016) , melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Dins Pendidikan Kabupaten Ponorogo” . 

berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. 

Dari uraian i atas, maka dapat ditarik hipotesis sebaga berikut : 

H01 :“Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan”. 



66 
 

 

Ha1 : “Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada   

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.” 

2.4.2.  Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dari 

masa ke masa direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem 

informasi berbasis teknologi komputer atau website yang membuat 

persaingan dalam dunia pekerjaan meningkat. Jika sebuah instansi 

atau organisasi tidak bisa menyikapi dan tidak mengikuti adanya 

perkembangan tersebut, maka hal tersebut akan  berdampak pada 

kelangsungan kegiatan atau proses kerja di dalam instansi atau 

organisasi tersebut dan menyebabkan kegiatan dalam organisasi 

tersebut terhambat. 

Siregar dan Suryanawa (203), berdasarkan survey yang 

telah dilakukan dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Denpasar Barat”, membuktikan bahwa penempatan 

kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap individual 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H02 : “Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja  

pegawai pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Magetan. 

Ha2 :  “Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai   
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           pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.” 

2.4.3.  Pengaruh Diklat terhadap Kinerja Pegawai 

Pendidikan dan pelatihan yag biasa disebut diklat 

merupakan serangkaian individu yang dapat meningkatkan keahlian 

dan pengetahuan secara sistematis, sehingga mampu memiliki 

kinerja yang profesional dalam bidangnya. Diklat diberikan kepada 

pegawai baru dan pegawai lama yang akan memperbarui 

keahliannya sehingga menjadi lebih baik dan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2016), dengan 

judul “Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo”, 

membuktikan bahwa diklat secara serempak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kabupaten Ponorogo. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H03 : “Diklat tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan”. 

Ha3 : “Diklat berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.” 
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2.4.4. Pengaruh Lingkungan Kerja, Teknologi Informasi dan Diklat 

terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Magetan. 

 Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, karena dengan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 

memembuat pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan 

efisien. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang 

saat ini diharuskan semua pegawai dapat menguasainya karena 

dengan adanya teknologi informasi dapat memudahkan pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adanya pendidikan dan 

pelatihan (diklat) yang memberikan pelatihan terhadap pegawai guna 

meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H04 : “Lingkungan kerja, teknologi informasi dan diklat secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan”. 

Ha4 : “Lingkungan kerja, teknologi informasi dan diklat secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan”. 
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2.4.5. Variabel Lingkungan Kerja Berpengaruh Paling Dominan 

Terhadap Kinerja Pegawai 

Faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai salah 

satunya adalah lingkungan kerja, rasa aman dan nyaman dalam 

suasana kerja mampu mendorong pegawai untuk lebih berdedikasi 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kondisi kerja 

yang aman dan nyaman semacam ini, kemudian didukung rekan 

kerja yang dapat diajak kerjasama merupakan keinginan dari setiap 

pegawai atau karyawan di suatu instansi atau organisasi. Pegawai 

atau karyawan akan merasa senang dalam melakukan pekerjaannya 

apabila didukung dengan berbagai situasi yang  kondusif. 

Utami (2010), melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kepemimpinan, Motivsi, Komunikasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar”. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

hasil penelitian secara parsial menun jukkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh paling dominan dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Hal ini berarti 

bagus atau tidaknya kinerja pegawai dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja. 
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Dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H05 : “Lingkungan kerja bukan merupakan variabel yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten  Magetan”. 

Ha5 : “Lingkungan kerja  merupakan variabel yang paling dominan 

pengaruhya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kabupaten Magetan. 

 


