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ABSTRACT 
This study aims to determinance, competence influence the performance 

of employees in the district in Ujung Berung, Bandung city. Variable in 
this study is competence as variable free (X) and employee performance as 
the dependent variable (Y). Andthen indicator X variable including dimensi 
Motives (X1), Traits (X2), Self Concept (X3), Knowledge (X4), and skills 
(X5). 

Mettode this study use mettode study descriptive with a quantitative 
approach. Population this study is an empoymence district Ujung Berung so 
many 30 people saturated sampling, with amount sample so many 30 
respondence. Date collection techniques by distributing questionnaires 
observation and interview. 

The result showed that is Motives, Traits, self concef, Knowledge, and 
skills have nigh impact on employee performance to district Ujung Berung. 
Advice from the author is: 
1. Improving the competence for employee district in Ujung Berung with 

training. 
2. For more in proving performance employee district in Ujung Berung, 

Bandung city. 
3. Improving quality, quantity and time to improve employee performance. 
4. This study have. 
 
Keywords: Competence, the performance of employees, Influence. 
 
 
A. LATAR BELAKANG 

Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu faktor utama aset manajemen dalam 
organisasi, untuk menjalankan manjemen dalam organisasi demi mencapai suatu 
tujuan, sesuai dengan visi dimana misinya dikelola dan di atur dalam 
pelaksanaannya oleh manusia. Sumber Daya Manusia dalam manajemen/organisasi 
merupakan hal strategis, dalam organisasi, karena pengaruh (impact). 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang sangat signifikan, strategis dan 
komprehensif bagi setiap proses aktivitas organisasi dan manjemen sehingga 
dapat mewujudkan kinerja sebagaimana diharapkan. Tujuan pemberdayaan sumber 
daya manusia yang mempunyai/memiliki kemampuan yang kondusif, adanya 
wewenang yang jelas dan dipercaya serta adanya tanggung jawab yang 
akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. 

Kompetensi kini telah menjadi bagian dari bahasa manajemen 
pengembangan. Standar pekerjaan atau pernyataan kompetensi telah dibuat 
untuk sebagian besar jabatan sebagai basis penentuan pelatihan dan 
kualifikasi keterampilan. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan  dan 
standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Metode yang digunakan untuk 
mengidentifikasi kompetensi untuk mendukung kemampuan dikonsentrasikan 
pada hasil perilaku. 

Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam 
ketentuan Pasal 225 Tahun 2014, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah 
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berperan sebagai penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat 
sebagaimana dalam pasal 224 ayat 1, yaitumelaksanakan sebagian kewenangan 
Pemerintah Kota yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015, Nomor 1286 Tahun 2014. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, telah 
dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mengembangkan sumberdaya 
produktif didaerah. Pemberian kewenangan otonomi pada Kabupaten/Kota lebih 
dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan 
lebih mengerti dan menangkap dengan cepat segala aspirasi masyarakat lokal 
serta tepat pula mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan atau 
program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Observasi awal untuk mengetahui kinerja pegawai dilakukan dengan 
mewawancarai staf pegawai. Diketahui bahwa dari segi kuantitas, kinerja 
pegawai belum maksimal yang ditunjukkan dengan kurang tercapainya target 
kerja yang ditetapkan. Pengetahuan pegawai tentang pekerjaan juga masih 
perlu ditingkatkan, karena terdapat beberapa pegawai yang mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara 
juga diketahui bahwa kinerja pegawai dari segi kualitas belum maksimal, hal 
ini ditunjukkan dengan adanya keterlambatan dalam pembuatan kartu keluarga, 
kartu tanda pendudukan dan terdapat beberapa peralatan kerja yang rusak 
dikarenakan belum adanya penggatian baru hal ini  menunjukkan tidak semua 
pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur standar operasional. 

Maka untuk meningkatkankinerjapegawai diperlukan kompetensi yang 
memadai. Kompetensi mempunyai peranan yang amat penting, karena pada 
umumnya kompetensi menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk melakukan 
suatu pekerjaan baik dari skill dan Knowledge. Selama ini masih terdapat 
instansi pemerintah yang belum mempunyai pegawai dengan kompetensi yang 
memadai, hal ini dibuktikan dengan rendahnya produktivitas pegawai dan 
sulitnya mengukur kinerja pegawai. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil 
kerja yang maksimal dan memuaskan, maka diperlukan kompetensi yang 
dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya agar 
kinerja pegawai dapat meningkat. 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, adalah: 
1) Bagaimana kompetensi pegawaidi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung? 
2) Bagimana kinerja pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung? 
3) Adakah pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan 

Ujung Berung kota bandung? 
 
 
B. TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL 
1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia, antara lain adanya yang menciptakan 
human resources, ada yang mengartikan sebagai man power management serta 
ada yang menyetarakan dengan pengertian sumber daya manusia dengan personal 
(personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Akan tetapi, pada manjemen 
sumber daya manusia yang mungkin tepat adalah human resources management 
(manajemen sumber daya manusia), dengan demikian secara sederhana 
pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mengelola sumber daya 
manusia. Edi Sutrisno, (2013:3-5). 
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Personalia telah digantikan dengan istilah manajemen sumber daya 
manusia (MSDM). Meskipun demikian istilah personalia ini masih tetap 
dipergunakan dalam banyak organisasi untuk memahami departemen yang 
menangani kegiatan-kegiatan seperti rekrut tenaga kerja, seleksi, pemberian 
kompensasi dan pelatihan karyawan.  

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian merupakan 
segi-segi dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM). Yang didalamnya 
merupakan fungsi dari bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan 
maupun bidang kepegawaian. Oleh karena manajemen sumber daya manusia dapat 
dibilang penting dalam proses manajemen. 

Menurut Filippo, yang dikutip oleh Bambang Wahyudi (2002:9) bahwa: 
“Manajemen Sumber daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas 
jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia ke 
suatu titik akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan 
masyarakat terpenuhi”. Menurut Rivai (2004:1) mengemukakan bahwa: 
“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen 
umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengendalian”. Menurut pendapat Hasibuan (2003:10) mengemukakan bahwa: 
“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 
tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membentuk terwujudnya tujuan 
perusahaan, karyawan dan masyarakat”. Menurut Samsudin (2006:22) 
mengemukakan bahwa: “Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-
aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat 
didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan”. 

Dari beberapa pendapat diatas menunjukan bahwa manajemen sumber daya 
manusia adalah manajemenyang berhubungan dengan perencanaan, pengorgani-
sasian dan pengawasan terhadap berbagai fungsi pelaksanaan usaha selain itu 
juga sebagai salah satu bidang dari manajemen umum yang mengatur manusia, 
dan diterima secara universal pada masa sekarang ini. 

 
2. Tujuan dan Fungsi MSDM 

Dengan memahami fungsi manajemen, maka akan memudahkan pula untuk 
memahami fungsi manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya akan 
memudahkan kita dalam mengidentifikasi tujuan MSDM. Adapun tujuan manajemen 
sumber daya manusia menurut Rivai (2004:13) bahwa: “Tujuan Manajemen Sumber 
Daya Manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada 
dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara 
strategis, etis dan sosial”. Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia adalah 
tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen Sumber Daya Manusia dalam rangka 
menunjang tugas manajemen perusahaan menjalankan roda organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen Sumber Daya 
manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur tenaga kerja dengan memakai 
fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. 

 
3. Kompetensi 

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang 
yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria referensi efektivitas 
dan/atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu. 

Kompotensi merupakan karakter dasar orang yang mengindikasikan cara 
berperilaku atau berpikir, yang berlaku dalam cakupan situasi yang sangat 
luas dan bertahan untuk waktu yang lama. 
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Kompotensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang 
menggambarkan motif, karateristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-
nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja 
unggul di tempat kerja. Menurut Wibowo (2007:324) menyatakan kompetensi 
adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan 
yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 
kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Yudistira dan Siwantara 
(2012) menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan 
secara langsung terhadap kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh 
penelitian dari Sulistyaningsih (2009) bahwa kompetensi berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 

Sesuai dengan pendapat diatas kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 
melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 
keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut 
oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk 
menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja, juga menunjukkan 
karakteristik pengetahuan dan  keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan 
oleh setiap individu yang mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab 
mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam 
pekerjaan. 

Ada dua istilah yang muncul dari dua aliran yang berbeda tentang 
konsep   kesesuaian dalam pekerjaan. Istilah tersebut adalah: ”Competency” 
(kompetensi) yaitu deskripsi mengenai perilaku, dan “Competence” 
(kecakapan) yang merupakan deskripsi tugas atau hasil pekerjaan. 
(Palan,2007:5). Selanjutnya, Menurut (Dharma, 2013:102) bahwa “kompetensi 
adalah apa yang dibawa oleh seseorang ke dalam pekerjaanya dalam bentuk 
jenis dan tingkatan prilaku yang berbeda”. Ini harus dibedakan dari atribut 
tertentu (pengetahuan, keahlian dan kepiawaian) yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. 
Kompetensi menentukan aspek-aspek proses dari kinerja suatu pekerjaan. 

Menurut Spencer and Spencer, (1993:9) sebagai berikut: “Competencies 
are the Knowledge, skills, attitudes, values, behaviors and characteristics 
that people need to do a job successfully. (Kompetensi adalah sebagai 
karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas 
kinerja individu dalam pekerjaannya (an underlying characteristic’s of an 
individual which is causally related to criterion–referenced effective and 
or superior performance in a job or situation). 

Self Concept, dengan komponen-komponen kompetensi mencakup beberapa 
hal berikut: 
1. Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki 

seseorang yang menyebabkan tindakan.  
2. Traits adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons 

konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 
3. Self conceft adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. 
4. Knowledge adalah pengetahuan dan informasi seseorang dalam bidang 

spesifik tertentu. 
5. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentuatau tugas 

mental tertentu. 
 

Organisasi yang memahami proses pemikiran di balik beragam pendekatan 
kompetensi, terdorong untuk menerapkan manajamen kompetensi. Manajemen 
Kompetensi dapat diartikan sebagai mengidentifikasikan, menilai, dan 
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melaporkan level kompetensi Karyawan untuk memastikan bahwa organisasi 
memiliki sumberdaya manusia yang memadai untuk menjalankan strateginya. 

Menurut Spencer and Spencer (1993:9), Karakteristik Kompetensi 
terdapat lima aspek yaitu: 1) Motives; 2) Traits; 3) Self Concept; 3) 
Knowledge; dan 4) Skills. 

Dari pengetahuan merupakan input utama karakteristik personal 
(kompetensi) yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini 
sesuai dengan pengertian pengetahuan itu sendiri sebagaimana dikemukakan 
oleh Robinson, (2004:46) bahwa: 1) Tacit Knowledge dan 2) Explicit 
Knowledge. Pada dasarnya kinerja dari seseorang merupakan hal yang bersifat 
individu karena masing-masing dari karyawan memiliki tingkat kemampuan yang 
berbeda. Kinerja seseorang tergantung pada kombinasi dari kemampuan, usaha, 
dan kesempatan yang diperoleh Robinson (2004:47). 

 
4. Kinerja  

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik 
organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 
dihasilkan selama satu periode waktu. Manajemen Kinerja adalah suatu cara 
untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik bagi organisasi, kelompok 
dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target 
yang telah direncanakan, standar dan persyaratan Kompetensi yang telah 
ditentukan. Manajemen Kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk 
meningkatkan kinerja Organisasi, kelompok dan individu yang digerakkan 
oleh para manajer. Pada dasarnya manajemen Kinerja adalah suatu proses 
yang dilaksanakan secara sinergi antara manajer, individu dan kelompok 
terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi. Proses ini lebih didasarkan 
pada prinsip manajemen berdasarkan sasaran (management by obyective) 
daripada manajemen yang berdasarkan perintah, meskipun hal tersebut juga 
mencakup kebutuhan untuk menekankan pada harapan kinerja yang tinggi 
melalui kontrak semacam itu. 

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu yakni 
kemampuan (ability), dan motivasi kerja (motivation) individu tersebut. 
Kemampuan individual tergantung dari tingkat pengetahuan (Knowledge) yang 
dimiliki, latar belakang pendidikan, dan keterampilan (skill) yang 
dikuasai. Sedangkan motivasi kerja individual tergantung sikap (attitude) 
sebagai motivasi dasar dan lingkungan yang mempengaruhi motivasi tersebut. 
(Davis dalam Mangkunegara, 2005:13). 

Menurut Sudarmanto (2009:11), dimensi atau indikator kinerja merupakan 
aspek–aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja. Ukuran–ukuran 
dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja 
sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak. Miner 
(Sudarmanto, 2009:11-12), mengemukakan 4 dimensi yang dijadikan sebagai 
tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu: 
1. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 
2. Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu: tingkat ketidakhadiran, 

keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang. 
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja. 

 
Dimensi kinerja di atas, dua hal terkait dengan aspek keluaran dan 

hasil pekerjaan, yaitu: kualitas hasil, kuantitas keluaran, dan dua hal 
yang terkait aspek perilaku individu, yaitu: penggunaan waktu dalam bekerja 
(tingkat kepatuhan terhadap jam bekerja, disiplin) dan kerja sama. 
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5. Hipotesis Penelitian 
Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini, adalah “terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung”.  

 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab 
rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan 
metode penelitian survei, hal ini sesuai yang dikemukakan Ali (Riduwan, 
2005:275). Sedangkan eksplanasi untuk menjelaskan hasil penelitian adalah 
metode deskriptif, sesuai yang dikemukakan Arikunto (Riduwan, 2005:276). 

Sehingga dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis 
penelitian survei, tingkat eksplanasi adalah deskriptif, dengan pendekatan 
secara kuantitatif, sehingga metode survei deskriptif adalah suatu metode 
penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Setelah data diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang 
diajukan dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif.  

Dengan demikian metode tersebut, peneliti meneliti pengaruh kompetensi 
terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Dalam 
melakukan pengujian hasil penelitian menggunakan statistik parametrik 
dengan menggunakan korelasi Pearson Prouct Moment, dalam penelitian ini 
yang dibuktikan adalah ada atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan 
variabel terikat, serta mencoba melihat seberapa besar kontribusi terhadap 
korelasi antara variabel-variabel tersebut. 

 
2. Populasi dan Sampel 

Ditetapkan dalam penelitian ini populasinya ada sebanyak 30 orang, 
yang artinya setiap setiap populasi dijadikan sampel. Dikarenakan populasi 
yang hanya sebanyak 30 maka,seluruh populasinya dijadikan sampel dengan 
teknik sampling jenuh maka berdasarkan Arikunto (2006:132) yang menyatakan 
bahwa: “… Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil 
semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Maka 
berdasarkan pernyataan tersebut, yang akan dijadikan sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 30 orang atau sama dengan jumlah populasi. 
Hal ini seiring yang dinyatakan oleh Sugiyono (2013:96) yang menyatakan 
bahwa: “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel”. Maka jelas bahwa dalam penelitian ini 
sampel adalah sebanyak 30 orang. 

 
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini seiring 
apa yang dikemukakan oleh Nazir dalam Riduwan dan Kuncoro (2011:213). 
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 
oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2005:97), sehingga untuk 
mendapatkan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan 
teknik dan instrumen yang dinamakan angket (questionnaire). 

Sehingga dalam penelitian ini tujuan penyebaran angket/kuesioner 
adalah untuk mendapatkan data primer atau dari yang merupakan respon/ 
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tanggapan langsung responden mengenai Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai 
di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 

Untuk mendukung pada deskripsi hasil analisis pengolahan data 
kuantitatif yang didapat dari angket/kuesioner tersebut, maka diperlukan 
data sekunder yang didapatkan melalui teknik dokumentasi dan studi 
literatur yang terkait kepada Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Kinerja 
Pegawai di Kantor Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 

Data primer yang didapatkan dari hasil angket/kuesioner adalah berupa 
skala tingkat ordinal berjenis skala Likert. Untuk keperluan analisis 
kuantitatif (Sugiyono, 2013:94), maka jawaban dalam kuesioner/angket perlu 
diberi skor, misalnya: 
1) Jawaban (1) = Sangat Rendah/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah 
2) Jawaban (2) = Rendah/Tidak Setuju/Jarang 
3) Jawaban (3) = Cukup/Ragu-Ragu/Kadang-Kadang 
4) Jawaban (4) = Tinggi/Setuju/Sering 
5) Jawaban (5) = Sangat Tinggi/Sangat Setuju/Selalu 

 
Maka berdasarkan pernyataan diatas, untuk mengolah data kuantitatif 

yang didapat dari instrumen/sumber penelitian yaitu kuesioner/angket, dan 
didapatkan data sekunder dari sumber-sumber data sekunder lainnya, seperti: 
studi literatur/dokumentasi. 

 
4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengumpulan Data 

Uji Validitas yaitu menggambarkan bagaimana kuesioner (pernyataan atau 
item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur. Jadi dapat 
dikatakan semakin tinggi validitas suatu tes, maka alat tes tersebut 
semakin tepat mengenai sasarannya. Setelah dilakukan uji validitas terhadap 
data yang diperoleh, terlihat bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan sah 
atau valid, hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang 
dimintakan untuk ditanggapi oleh responden dalam kuesioner/angket ini sudah 
bisa dipakai untuk mendapatkan data primer, atau dalam kata lain item 
pernyataan yang merupakan indikator dari dimensi masing-masing variabel 
yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu variabel Kompetensi, variabel 
Kinerja Pegawai yang diturunkan dari teori ternyata sudah sah/valid untuk 
digunakan/dioperasionalisasikan dalam penelitian ini. 

Penggujian instrumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 
kuesioner/angket adalah uji reliabilitas atau kesesuaian/reliabel antara 
angket dengan penelitian yang dilakukan. Nilai korelasi untuk uji 
reliabilitas tersebut, didapatkan dari korelasi Guttman Split-Half 
Coefficient, sedangkan kriteria untuk memutuskan reliabel atau tidaknya 
diujikan dengan menggunakan uji-t atau dibandingkan dengan nilai tabel r, 
yang hasilnya terlihat bahwa instrumen penelitian ini berupa 
angket/kuesioner ternyata sesuai/reliabel, artinya bahwa angket/kuesioner 
yang terdiri dari pernyataan yang diambil dari indikator-indikator variabel 
yang terlibat dalam penelitian ini yaitu variabel Kompetensi, variabel 
kinerja pegawai telah sesuai/reliabel dalam penelitian ini, atau dapat 
dikatakan bahwa angket/kuesioner dapat digunakan dalam penelitian ini atau 
penelitian lain yang sejenis dengan lokus yang berbeda. 

 
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data ordinal dari kuesioner untuk digunakan untuk analisis secara 
statistik, maka harus dinaikkan skala datanya menjadi skala data interval, 
dengan menggunakan Metode Susesif Interval (MSI). 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 112 

 

Jurnal Bina Administrasi (Volume IV, Nomor 1) 

Analisis jalur (path) adalah teknik analisis yang digunakan dalam 
menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien 
jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel 
eksogenus dengan variabel endogenus (Riduwan & Kuncoro, 2011:115).  

 
 

D. PEMBAHASAN 
1. Motives Pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang telah diolah secara analisis 
statistik deskriptif, lalu dibandingkan dengan kategori garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94). Maka berdasarkan pengkategorian tersebut, Motivesdalam 
kompetensi pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang dinyatakan 
oleh 30 responden, bahwa Motives pegawai Kecamatan Ujung Berung Kota 
Bandung adalah sebesar 66,22% yang dikategorikan tinggi. Tingginya respon 
mengenai Motives dalam kompetensi pegawai dilihat dari tingginya penilaian 
terhadap ketiga indikator dari Motives, yaitu indikator dorongan kebutuhan 
psikologi yang sebesar 67,33% (kategori tinggi), kemudian disusul dengan 
indikator dorongan kebutuhan ekonomi yang sebesar 66% (kategori tinggi), 
dan yang terendah adalah indikator kebutuhan sosial yang sebesar 65,33% 
yang juga masih dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan penilaian pada indikator tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa responden melihat secara nyata mengenai Motives dalam kompetensi 
pegawai Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang berupa dorongan kebutuhan 
baik itu dorongan untuk pemenuhan kebutuhan psikologi, ekonomi dan sosial 
dirasakan tinggi dan menjadi dorongan yang kuat bagi pegawai di Kecamatan 
Ujung Berung Kota Bandung untuk memberikan pelayanan dan bekerja di 
lingkungan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 

Sebagaimana telah ditetapkan mengenai hipotesis dalam menjawab rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh Motives pegawai (X1) terhadap 
kinerja pegawai (Y), yang ditetapkan berikut: 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk membuktikan atau menguji 
koefisien jalur dari Motives pegawai (X1) terhadap kinerja pegawai (Y), 
harus diuji menggunakan pengujian individual atau menggunakan uji student-
t. Terlihat bahwa t hasil perhitungan memberikan nilai sebesar 1,95 yang 
jikalau dibandingkan dengan t dari tabel adalah sebesar 1,70 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa nilai koefisien PYX1 tidak 
sama dengan nol atau sebesar 0,220. 

Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 
signifikan atau dengan kepercayaan 95% diyakini bahwa Motives pegawai (X1) 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga jelas bahwa nilai 
koefisien 0,220 tersebut ada dan sudah diuji secara individual dan ternyata 
signifikan pengaruhnya ada.  

Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 
yang dihasilkan menggunakan analisis jalur, maka berdasarkan hasil analisis 
data pada software statistik, didapatkan output software sebagai berikut: 
"PYX1" 
Sum of C31  
Sum of C31 = 0.220473 
"KAUSAL-X1" 
Data Display  
K16    0.0486085 
Data Display  
K17    0.0183049 
Data Display  
K18    0.0443166 
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Data Display  
K19    0.0422219 
Data Display  
K20    0.00792335 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X1' 
Data Display  
K30    0.161375 

 
Hasil di atas menjelaskan bahwa koefisien jalur kompetensi pegawai 

yang dilihat Motives pegawai (X1) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) 
yang telah dibuktikan tadi adalah sebesar 0,220, kemudian dengan pengaruh 
langsung dan tak langsungnya adalah sebesar 0,161375 atau jika 
diprosentasekan sebesar 16,14%.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa untuk menjelaskan pengaruh 
dari variabel penyebab dalam hal ini yang pertama adalah variabel 
Motivespegawai (X1) terhadap kinerja pegawai (Y), yang juga dilihat 
pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsungnya melalui variabel 
penyebab lainnya yaitu dalam penelitian ini adalah Traits pegawai (X2), 
Self Concept pegawai (X3), Knowledge pegawai (X4), dan Skill pegawai (X5), 
maka berdasarkan uraian di atas, hipotesis telah terbukti dengan memberikan 
nilai bahwa pengaruh Motives pegawai (X1) terhadap terhadap kinerja pegawai 
(Y) adalah sebesar 16,14%. 

 
2.  Traits Pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang telah diolah secara analisis 
statistik deskriptif, lalu dibandingkan dengan kategori garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94). Maka berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dalam 
tabel deskripsi mengenai Traits dalam kompetensi pegawai di Kecamatan Ujung 
Berung Kota Bandung yang dinyatakan oleh 30 responden, bahwa Traits pegawai 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung adalah sebesar 68,22% yang dikategori-
kan tinggi. Tingginya respon mengenai Traitsdalam kompetensi pegawai 
dilihat dari tingginya penilaian terhadap ketiga indikator dari Traits, 
yaitu indikator sifat yang sebesar 69,33% (kategori tinggi), kemudian 
disusul dengan indikator watak yang sebesar 68,67% (kategori tinggi), dan 
yang terendah adalah indikator sikap yang sebesar 66,67% yang juga masih 
dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan penilaian pada indikator tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa responden melihat secara nyata mengenai Traits dalam kompetensi 
pegawai Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang berupa sifat/karakter 
mendasar pegawai baik itu yang berupa watak, sifat dan sikap dirasakan 
tinggi dan menjadi hal ini menjadi penguat dalam kompetensi pegawai 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung untuk memberikan pelayanan dan bekerja 
di lingkungan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk membuktikan atau menguji 
koefisien jalur dari Traits pegawai (X2) terhadap kinerja pegawai (Y), 
harus diuji menggunakan pengujian individual atau menggunakan uji student-
t. Terlihat bahwa t hasil perhitungan memberikan nilai sebesar 1,80 yang 
jikalau dibandingkan dengan t dari tabel adalah sebesar 1,70 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa nilai koefisien PYX2 tidak 
sama dengan nol atau sebesar 0,174. 

Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 
signifikan atau dengan kepercayaan 95% diyakini bahwa Traits pegawai (X2) 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga jelas bahwa nilai 
koefisien 0,174 tersebut ada dan sudah diuji secara individual dan ternyata 
signifikan pengaruhnya ada.  
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Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 
yang dihasilkan menggunakan analisis jalur, maka berdasarkan hasil analisis 
data pada software statistik, didapatkan output software sebagai berikut: 
"PYX2" 
Sum of C32  
Sum of C32 = 0.173656 
"KAUSAL-X2" 
Data Display  
K16    0.0301563 
Data Display  
K17    0.0183049 
Data Display  
K18    0.0157059 
Data Display  
K19    0.0387570 
Data Display  
K20    0.0187853 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X2' 
Data Display  
K31    0.121709 

 
Hasil di atas menjelaskan bahwa koefisien jalur kompetensi pegawai 

yang dilihat Traits pegawai (X2) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) 
yang telah dibuktikan tadi adalah sebesar 0,174, kemudian dengan pengaruh 
langsung dan tak langsungnya adalah sebesar 0,121709 atau jika diprosen-
tasekan sebesar 12,17%.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa untuk menjelaskan pengaruh 
dari variabel penyebab dalam hal ini yang pertama adalah variabel Traits 
pegawai (X2) terhadap kinerja pegawai (Y), yang juga dilihat pengaruh baik 
secara langsung maupun tidak langsungnya melalui variabel penyebab lainnya 
yaitu dalam penelitian ini adalah Motives pegawai (X1), Self Concept 
pegawai (X3), Knowledge pegawai (X4), dan Skill pegawai (X5), maka 
berdasarkan uraian di atas, hipotesis telah terbukti dengan memberikan 
nilai bahwa pengaruh Traits pegawai (X2) terhadap terhadap kinerja pegawai 
(Y) adalah sebesar 12,17%. 

 
3.  Self ConceptPegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang telah diolah secara analisis 
statistik deskriptif, lalu dibandingkan dengan kategori garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94). Maka berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dalam 
tabel deskripsi mengenai Self Concept dalam kompetensi pegawai di Kecamatan 
Ujung Berung Kota Bandung yang dinyatakan oleh 30 responden, bahwa Self 
Concept pegawai Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung adalah sebesar 65,33% 
yang dikategorikan tinggi. Tingginya respon mengenai Self Concept dalam 
kompetensi pegawai dilihat dari tingginya penilaian terhadap ketiga 
indikator, yaitu indikator tutur bahasa yang sebesar 66,67% (kategori 
tinggi), kemudian disusul dengan indikator perilaku yang sebesar 66,00% 
(kategori tinggi), dan yang terendah adalah indikator penampilan yang 
sebesar 63,33% yang juga masih dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan penilaian pada indikator tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa responden menyatakan mengenai Self Concept dalam kompetensi pegawai 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung adalah dengan melihat kepada 
penampilan, tutur bahasa dan prilaku dalam bekerja atau melayani masyarakat 
di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, sehingga jelas bahwa kompetensi 
pegawai yang dilihat dalam Self Concept dinilai tinggi ditampilkan dalam 
bentuk penampilan, tutur bahasa dan prilaku dalam melayani atau bekerja di 
lingkungan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 
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Telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk membuktikan atau menguji 
koefisien jalur dari Self Concept pegawai (X3) terhadap kinerja pegawai 
(Y), harus diuji menggunakan pengujian individual atau menggunakan uji 
student-t. Terlihat bahwa t hasil perhitungan memberikan nilai sebesar 1,96 
yang jikalau dibandingkan dengan t dari tabel adalah sebesar 1,70 maka 
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa nilai koefisien PYX3 
tidak sama dengan nol atau sebesar 0,224. 

Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 
signifikan atau dengan kepercayaan 95% diyakini bahwa Self Concept pegawai 
(X3) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga jelas bahwa nilai 
koefisien 0,224 tersebut ada dan sudah diuji secara individual dan ternyata 
signifikan pengaruhnya ada.  

Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 
yang dihasilkan menggunakan analisis jalur, maka berdasarkan hasil analisis 
data pada software statistik, didapatkan output software sebagai berikut: 
"PYX3" 
Sum of C33  
Sum of C33 = 0.224212 
"KAUSAL-X3" 
Data Display  
K16    0.0502710 
Data Display  
K17    0.0443166 
Data Display  
K18    0.0157059 
Data Display  
K19    0.0290741 
Data Display  
K20    0.00791047 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X3' 
Data Display  
K32    0.147278 

 
Hasil di atas menjelaskan bahwa koefisien jalur kompetensi pegawai 

yang dilihat Self Concept pegawai (X3) berpengaruh terhadap kinerja pegawai 
(Y) yang telah dibuktikan tadi adalah sebesar 0,224, kemudian dengan 
pengaruh langsung dan tak langsungnya adalah sebesar 0,147278 atau jika 
diprosentasekan sebesar 14,73%.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa untuk menjelaskan pengaruh 
dari variabel penyebab dalam hal ini yang pertama adalah variabel Self 
Concept pegawai (X3) terhadap kinerja pegawai (Y), yang juga dilihat 
pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsungnya melalui variabel 
penyebab lainnya yaitu dalam penelitian ini adalah Motives pegawai (X1), 
Traits pegawai (X2), Knowledge pegawai (X4), dan Skill pegawai (X5), maka 
berdasarkan uraian di atas, hipotesis telah terbukti dengan memberikan 
nilai bahwa pengaruh Self Concept pegawai (X3) terhadap terhadap kinerja 
pegawai (Y) adalah sebesar 14,73%. 

 
4.  KnowledgePegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang telah diolah secara analisis 
statistik deskriptif, lalu dibandingkan dengan kategori garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94). Maka berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dalam 
tabel deskripsi mengenai Knowledge dalam kompetensi pegawai di Kecamatan 
Ujung Berung Kota Bandung yang dinyatakan oleh 30 responden, bahwa 
Knowledge pegawai Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung adalah sebesar 68,00% 
yang dikategorikan tinggi. Tingginya respon mengenai Knowledge dalam 
kompetensi pegawai dilihat dari tingginya penilaian terhadap kedua 
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indikatornya, yaitu indikator pengetahuan tentang prosedur pelayanan yang 
sebesar 68,00% (kategori tinggi), dan indikator pengetahuan tentang teknis 
pelayanan yang sebesar 68,00% yang juga masih dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan penilaian pada indikator tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa responden menyatakan mengenai Knowledge dalam kompetensi pegawai 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dengan melihat penguasaan pengetahuan 
mengenai prosedur pelayanan dan teknis pelayanan dalam bekerja atau 
melayani masyarakat di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, sehingga jelas 
bahwa kompetensi pegawai yang dilihat dalam Knowledge yang dinilai tinggi 
adalah dalam penguasaan tentang prosedur dan teknis pelayanan dalam 
melayani atau bekerja di lingkungan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk membuktikan atau menguji 
koefisien jalur dari Knowledge pegawai (X4) terhadap kinerja pegawai (Y), 
harus diuji menggunakan pengujian individual atau menggunakan uji student-
t. Terlihat bahwa t hasil perhitungan memberikan nilai sebesar 4,19 yang 
jikalau dibandingkan dengan t dari tabel adalah sebesar 1,70 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa nilai koefisien PYX4 tidak 
sama dengan nol atau sebesar 0,442. 

Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 
signifikan atau dengan kepercayaan 95% diyakini bahwa Knowledge pegawai 
(X4) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga jelas bahwa nilai 
koefisien 0,442 tersebut ada dan sudah diuji secara individual dan ternyata 
signifikan pengaruhnya ada.  

Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 
yang dihasilkan menggunakan analisis jalur, maka berdasarkan hasil analisis 
data pada software statistik, didapatkan output software sebagai berikut: 
"PYX4" 
Sum of C34  
Sum of C34 = 0.441750 
"KAUSAL-X4" 
Data Display  
K16    0.195143 
Data Display  
K17    0.0422219 
Data Display  
K18    0.0387570 
Data Display  
K19    0.0290741 
Data Display  
K20    0.0390456 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X4' 
Data Display  
K33    0.344242 

 
Hasil di atas menjelaskan bahwa koefisien jalur kompetensi pegawai 

yang dilihat Knowledge pegawai (X4) berpengaruh terhadap kinerja pegawai 
(Y) yang telah dibuktikan tadi adalah sebesar 0,442, kemudian dengan 
pengaruh langsung dan tak langsungnya adalah sebesar 0,344242 atau jika 
diprosentasekan sebesar 34,42%.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa untuk menjelaskan pengaruh 
dari variabel penyebab dalam hal ini yang pertama adalah variabel Knowledge 
pegawai (X4) terhadap kinerja pegawai (Y), yang juga dilihat pengaruh baik 
secara langsung maupun tidak langsungnya melalui variabel penyebab lainnya 
yaitu dalam penelitian ini adalah Motives pegawai (X1), Traits pegawai 
(X2), Self Concept pegawai (X3), dan Skill pegawai (X5), maka berdasarkan 
uraian di atas, hipotesis telah terbukti dengan memberikan nilai pengaruh 
Knowledge pegawai (X4) terhadap kinerja pegawai (Y) sebesar 34,42%. 
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5.  Skills Pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang telah diolah secara analisis 
statistik deskriptif, lalu dibandingkan dengan kategori garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94). Maka berdasarkan pengkategorian tersebut, maka dalam 
tabel deskripsi mengenai Knowledge dalam kompetensi pegawai di Kecamatan 
Ujung Berung Kota Bandung yang dinyatakan oleh 30 responden, bahwa 
Knowledge pegawai Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung adalah sebesar 69,00% 
yang dikategorikan tinggi. Tingginya respon mengenai skill dalam kompetensi 
pegawai dilihat dari tingginya penilaian terhadap empat indikatornya, yaitu 
indikator keterampilan teknis yang sebesar 70,00% (kategori tinggi), 
indikator keterampilan manajerial yang sebesar 69,33% (kategori tinggi), 
indikator kemampuan sosial 68,67% (kategori tinggi), dan indikator 
keterampilan administratif yang sebesar 68,00% juga masih dikategorikan 
tinggi. 

Berdasarkan penilaian pada indikator tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa responden menyatakan mengenai skill dalam kompetensi pegawai 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dengan melihat penguasaan keterampilan 
dari segi administratif, manajerial, teknis dan sosial dalam bekerja atau 
melayani masyarakat di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, sehingga jelas 
bahwa kompetensi pegawai yang dilihat dalam skill yang dinilai tinggi 
adalah dalam penguasaan tentang keterampilan teknis, keterampilan 
manajerial, keterampilan sosial dan keterampilan administratif dalam 
melayani atau bekerja di lingkungan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk membuktikan atau menguji 
koefisien jalur dari Skill pegawai (X5) terhadap kinerja pegawai (Y), harus 
diuji menggunakan pengujian individual atau menggunakan uji student-t. 
Terlihat bahwa t hasil perhitungan memberikan nilai sebesar 1,74 yang 
jikalau dibandingkan dengan t dari tabel adalah sebesar 1,70 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa nilai koefisien PYX5 tidak 
sama dengan nol atau sebesar 0,147. 

Berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 
signifikan atau dengan kepercayaan 95% diyakini bahwa skill pegawai (X5) 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga jelas bahwa nilai 
koefisien 0,147 tersebut ada dan sudah diuji secara individual dan ternyata 
signifikan pengaruhnya ada.  

Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 
yang dihasilkan menggunakan analisis jalur, maka berdasarkan hasil analisis 
data pada software statistik, didapatkan output software sebagai berikut: 
"PYX5" 
Sum of C35  
Sum of C35 = 0.147256 
"KAUSAL-X5" 
Data Display  
K16    0.0216843 
Data Display  
K17    0.00792335 
Data Display  
K18    0.0187853 
Data Display  
K19    0.00791047 
Data Display  
K20    0.0390456 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X5' 
Data Display  
K34    0.0953490 
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Hasil di atas menjelaskan bahwa koefisien jalur kompetensi pegawai 
yang dilihat skill pegawai (X5) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) 
yang telah dibuktikan tadi adalah sebesar 0,147, kemudian dengan pengaruh 
langsung dan tak langsungnya adalah sebesar 0,0953490 atau jika 
diprosentasekan sebesar 9,53%.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa untuk menjelaskan pengaruh 
dari variabel penyebab dalam hal ini yang pertama adalah variabel skill 
pegawai (X5) terhadap kinerja pegawai (Y), yang juga dilihat pengaruh baik 
secara langsung maupun tidak langsungnya melalui variabel penyebab lainnya 
yaitu dalam penelitian ini adalah Motives pegawai (X1), Traits pegawai 
(X2), Self Concept pegawai (X3), dan Knowledge pegawai (X4), maka 
berdasarkan uraian di atas, hipotesis telah terbukti dengan memberikan 
nilai bahwa pengaruh skill pegawai (X5) terhadap terhadap kinerja pegawai 
(Y) adalah sebesar 9,53%. 

 
6.  Pengaruh Kompetensi Pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana terlihat pada lampiran 5, 
yang mana dianalisis menggunakan analisis data statistik menggunakan 
analisis jalur (path analysis). Analisis ini diambil tidak lain untuk 
menjawab hipotesis yang telah diajukan pada awal penelitian, yang nanti 
akan dibahas setelah hasil analisis data ini.  

Berikut berdasarkan hasil analisis data, persamaan jalurnya adalah 
sebagai berikut: 

+++++= 54321 147,0442,0224,0174,0220,0 XXXXXY  

Persamaan tersebut mengandung beberapa penjelasan, yang menjelaskan 
pengaruh langsung dan tak langsung dari Motives (X1), Traits (X2), Self 
Concept (X3), Knowledge (X4), Skill (X5) terhadap Kinerja Pegawai (Y), yaitu 
sebagai berikut: 
1) Kompetensi Pegawai yang dilihat dari Variabel Motives (X1) mempengaruhi 

terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 
dengan koefisien sebesar 0,220, hal ini dapat dikatakan bahwa, jikalau 
menaikkan 1 satuan dari Variabel Motives pada Kompetensi Pegawai di 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung (X1) akan menaikkan nilai variabel 
Kinerja Pegawai (Y) sebesar 0,222 satuan;  

2) Kompetensi Pegawai yang dilihat dari Variabel traits (X2) mempengaruhi  
terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 
dengan koefisien sebesar 0,174, hal ini dapat dikatakan bahwa, jikalau 
menaikkan 1 satuan dari Variabel traits pada Kompetensi Pegawai di 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung (X2) akan menaikkan nilai variabel 
Kinerja Pegawai (Y) sebesar 0,174 satuan; 

3) Kompetensi Pegawai yang dilihat dari Variabel self concept (X3) 
mempengaruhi terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung dengan koefisien sebesar 0,224, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari Variabel Self Concept pada 
Kompetensi Pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung (X3) akan 
menaikkan nilai variabel Kinerja Pegawai (Y) sebesar 0,224 satuan; 

4) Kompetensi Pegawai yang dilihat dari Variabel Knowledge (X4) 
mempengaruhi terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung dengan koefisien sebesar 0,442, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari Variabel Knowledge pada 
Kompetensi Pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung (X4) akan 
menaikkan nilai variabel Kinerja Pegawai (Y) sebesar 0,442 satuan; 
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5) Kompetensi Pegawai yang dilihat dari Variabel Skills (X5) mempengaruhi 
terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 
dengan koefisien sebesar 0,147, hal ini dapat dikatakan bahwa, jikalau 
menaikkan 1 satuan dari Variabel Skills pada Kompetensi Pegawai di 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung (X5) akan menaikkan nilai variabel 
Kinerja Pegawai (Y) sebesar 0,147 satuan; 
 
Dalam menguji hipotesis di atas, secara statistik dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji model analisis jalur dengan menggunakan nilai 
variannya masing-masing atau uji F, maka didapatkan nilai F berdasarkan 
perhitungan adalah sebesar 32,11 jikalau dibandingkan dengan nilai F dari 
tabel yang sebesar 2,62, maka secara jelas bahwa Ho ditolak. Artinya bahwa 
model analisis jalur dapat dipakai untuk menjelaskan pengaruh langsung dan 
tidak langsung dari Motives pegawai (X1), Traits pegawai (X2), Self Concept 
pegawai (X3), Knowledge pegawai (X4), dan Skill pegawai (X5) terhadap 
kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.  

Sedangkan sebelumnya telah dikemukakan juga mengenai uji individual 
dari masing-masing koefisien jalurnya yang memang sudah signifikan dapat 
dipakai untuk menjelaskan pengaruh langsung dan tak langsung individual 
dari masing-masing variabel penyebab terhadap variabel akibatnya. 

Pengaruh simultan antara Motives pegawai (X1), Traits pegawai (X2), 
Self Concept pegawai (X3), Knowledge pegawai (X4), dan Skill pegawai (X5) 
terhadap kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung 
sebagaimana hasil dibawah ini. 
"R-KUADRAT YX" 
Sum of C50  
Sum of C50 = 0.869954 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X1' 
Data Display  
K30    0.161375 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X2' 
Data Display  
K31    0.121709 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X3' 
Data Display  
K32    0.147278 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X4' 
Data Display  
K33    0.344242 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG X5' 
Data Display  
K34    0.0953490 

 
Hasil tersebut menjelaskan bahwa pengaruh simultan dari Motives 

pegawai (X1), Traits pegawai (X2), Self Concept pegawai (X3), Knowledge 
pegawai (X4), dan Skill pegawai (X5) terhadap kinerja pegawai (Y) di 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung adalah sebesar 0,869954 atau jika 
diprosentasekan adalah 87,00% (nilai ini telah diujikan dengan pengujian 
model menggunakan nilai F telah signifikan untuk model jalur ini). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh simultan Motives pegawai (X1), 
Traits pegawai (X2), Self Concept pegawai (X3), Knowledge pegawai (X4), dan 
Skill pegawai (X5) terhadap kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung yang sebesar 87%, merupakan penjumlahan dari masing-masing 
pengaruh langsung dan tak langsung dari variabel penyebab pertama yaitu 
Motives pegawai (X1) terhadap kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung yang sebesar 16,14%, kemudian pengaruh langsung dan tak 
langsung dari variabel penyebab kedua yaitu Traits pegawai (X2) terhadap 
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kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sebesar 
12,17%, kemudian pengaruh langsung dan tak langsung dari variabel penyebab 
ketiga yaitu Self Concept pegawai (X3) terhadap kinerja pegawai (Y) di 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sebesar 14,73%, kemudian pengaruh 
langsung dan tak langsung dari variabel penyebab keempat yaitu Knowledge 
pegawai (X4) terhadap kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota 
Bandung yang sebesar 34,42%, dan kemudian pengaruh langsung dan tak 
langsung dari variabel penyebab kelima yaitu skill pegawai (X5) terhadap 
kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sebesar 
9,53%. 

Maka berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, jika 
membandingkan hasil pengaruh langsung dari masing-masing variabel penyebab 
maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima pengaruh variabel penyebab yang 
merupakan dimensi dari kompetensi pegawai, yaitu Motives pegawai (X1) 
terhadap kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang 
sebesar 16,14%, kemudian Traits pegawai (X2) terhadap kinerja pegawai (Y) 
di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sebesar 12,17%, kemudian Self 
Concept pegawai (X3) terhadap kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung yang sebesar 14,73%, kemudian Knowledge pegawai (X4) terhadap 
kinerja pegawai (Y) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sebesar 
34,42%, dan kemudian skill pegawai (X5) terhadap kinerja pegawai (Y) di 
Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sebesar 9,53%, yang secara 
individual dan model telah terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung yang sebesar 87% merupakan pengaruh yang sangat kuat, sehingga 
dapat dikatakan bahwa baiknya kinerja pegawai di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh baiknya kompetensi pegawai Kecamatan 
Ujung Berung Kota Bandung. 

 
 

E. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kompetensi pegawai yang dilihat dari dimensi Motives pegawai (X1), 
Traits pegawai (X2), Self Concept pegawai (X3), Knowledge pegawai (X4), 
dan Skill pegawai (X5) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dapat 
dikategorikan cukup tinggi, dengan masing-masing secara berurutan 
memberikan nilai prosentase, yaitu: Skill pegawai (X5) sebesar 69%; 
Traits pegawai (X2) sebesar 68,22%; Knowledge pegawai (X4) sebesar 68%; 
Motives pegawai (X1) sebesar 66,22%; dan Self Concept pegawai (X3) 
sebesar 65,33%.  

2. Kinerja pegawai yang dilaksanakan di Kecamatan Ujung Berung Kota 
Bandung dapat dikategorikan cukup baik dengan nilai prosentase sebesar 
68,25%, yang dilihat dari dimensi kualitas, kuantitas, penggunaan waktu 
kerja dan kerjasama, yang masing-masing secara berurutan memberikan 
prosentase, yaitu: kualitas (69,78%); kuantitas (68%); penggunaan waktu 
kerja (67,33%) dan kerjasama (66,67%).  

3. Pengaruh Kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Ujung Berung 
Kota Bandung yang sebesar 87%, nilai prosentase tersebut dapat 
dikategorikan memberikan pengaruh yang sangat kuat, sedangkan yang 
memberikan pengaruh prosentase terbesar kepada kinerja pegawai adalah 
variabel penyebab atau dimensi Knowledge pegawai yang sebesar 34,42%, 
dan dimensi yang memberikan pengaruh terkecil adalah dimensi skill yang 
hanya memberikan 9,53%. 
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Saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya peningkatan kompetensi bagi pegawai kecamatan ujung berung 

dengan melakukan diklat atau pelatihan guna untuk dapat mengingkatkan 
pengetahuan dan keterampilan pegawai dimasa yang akan datang.  

2. Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Ujung Berung Kota 
Bandung, hendaknya seorang Camat dapat memperhatikan masalah kompetensi 
pegawai, khususnya yang berkaitan dengan skill kerja pegawai dalam 
menangani pekerjaan yang diberikan. 

3. Perlu adanya peningkatan kualitas, kuantitas dan waktu dalam 
meningkatkan kinerja pegawai.  
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