
Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan
Bimtek Aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Peman-
tauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).
Bimtek SEPAKAT yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 april
2019 diAula I Pemerintah Kota Tanjungbalai mengundang nara-
sumber dari Bappenas sebagai kementerian yang meluncurkan
aplikasi SEPAKAT. Bimtek tersebut dihadiri oleh 30 (tiga puluh)
pese(a dari 11 (sebelas) OPD pelaksana Program/Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan.

Pada hari pertama pelaksanaan Bimtek, narasumber
yang menyampaikan materi adalah Muhamad Chehafudin (Staf
Tenaga Ahli Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial). Sebelum memberikan pembelajaran
praktek menggunakan aplikasi, beliau memberikan penjelasan

mengenai teori yang berkaitan dengan aplikasi sepakat dan
kemiskinan. Dijelaskan bahwa sepakat merupakan aplikasi berba-
sis web yang digunakan untuk membantu proses perencanaan,
penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka penguran-
gan kemiskinan secara cepat dan akurat. Dijelaskan juga bahwa
aplikasi sepakat digunakan untuk: (1) mempe(ajam rencana pem-

bangunan dan anggaran daerah dalam rangka penanggulangan

kemiskinan; (2) memanfaatkan data untuk kebutuhan perenca-

naan dan penganggaran; (3) otomatisasi proses perencanaan,
penganggaran dan monitoring. Setelahnya lanjut pada penggu-
naan aplikasi. Dari pembelajaran yang disampaikan diketahui
bahwa dalam penggunaan aplikasi Sepakat ada alur yang digu-
nakan, antara lain: (1) analisis kemiskinan; (2) perencanaan; (3)
penganggaran; (4) monitoring dan; (5) evaluasi.

Pada hari selanjutnya, narasumber yang memberikan
pembelajaran adalah Maudytia Rismalasari Prabowo (Staf Direk-
torat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial).
Materi yang beliau sampaikan merupakan lanjutan dari narasum-
ber pertama, yaitu alur penggunaan aplikasi sepakat. Sebelum-
nya narasumber pertama mengajarkan mengenai alur analisis
kemiskinan maka alur selanjutnya yang mauditia sampaikan
adalah tentang perencanaan, penganggaran, monitoring dan
evaluasi.

Hasil yang diharapkan dari bimtek aplikasi sepakat ini

adalah peserta bimtek sebagai pelaksana programikegiatan
kemiskinan mampu menyusun perencanaan, pemantauan, dan
evaluasi pembangunan yang lebih pro-poor berbasis web dan
bukti (evrden ce-baseS.t
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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kompetensi pegawaidalam bekerja, disiplin dan loyalitas
kerja,dalam penyelesaian pekerjaannya sehingga pekerjaan yang dihasilkan kurang baik dan tidak tepat

waktu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Loyalitas

Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksploratif, dimana variabel diukur dengan Skala Likert.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), dengan daftar pertanyaan
(questionnaire) dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Bappeda Kota

Tanjungbalai. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai
yang berjumlah 34 orang. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reabilitas. Teknik analisis data yang diguna-

kan adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) secara parsial variabel Kompetensi mempengaruhi Kinerja Pegawai

pada Bappeda Kota Tanjungbalai; (2) secara parsial variabel Disiplin mempengaruhi Kinerja Pegawai pada
Bappeda Kota Tanjungbalai; (3) secara parsial variabel Loyalitas Kerja mempengaruhi Kinerja Pegawai pada
Bappeda Kota Tanjungbalai; (4) secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel
Kompetensi, Disiplin dan Loyalitas Kerjaterhadap Kinerja Pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai. Dengan

nilai R Square sebesar 0,562 atau sama dengan 56,20o/o. Artinya bahwa variabel Kompetensi, Disiplin dan
Loyalitas Kerjamampu menjelaskan variabel kinerja pegawai sebesar 56,20o/o sisanya 43,80o/o dijelaskan oleh

variabel lain yang berada diluar model penelitian ini.

Kata kunci : Kompetensi, Disiplin, Loyalitas Kerja, Kinerja.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
. Dalam menjalankan manajemen sebuah perusahaan /

organisasi peranan sumber daya manusia sangat mendu-
kung dan membantu manajemen tersebut untuk membawa
perusahaan / organisasi kearah pengembangan dan pertum-
buhan atau sebaliknya. Dengan kata lain potensi sumber
daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu
modal dan memegang suatu peran yang paling penting
dalam mencapai tujuan organisasi / perusahaan. Sebab
kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keung-
guan teknologi dan tersedianya dana saja. Tapifaktor manu-
sia merupakan faktor yang terpenting pula (Ravianto, 1986).
Sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang bekerja
sebagai penggerak suatu organisasi (disebut juga personil,
tenaga kerja, pekerja atau karyawan) dan berfungsi sebagai
aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Tanjungbalai diatur oleh Peraturan
Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan PeranlkafDaerah bahwa
Bappeda sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungbalai yang memiliki kewenangan dalam perenca-
naan pembangunan dan pengendalian yang tugas pokok dan
fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai
Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tanjungbalai, menjelaskantentang tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Tanjungbalai. Bappeda secara kelembagaan harus lebih
berkualitas, sehingga segala rumusan kebijakan perenca-
naan pembangunan daerah yang akan ditetapkan dan dilak-
sanakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan
prosedural.

Perencanan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibat-
kan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu. Dalam pencapaian Visi
Misi Walikota Tanjungbalai setiap tahunnya Bappeda turut
mendukung keberhasilan pembangunan dengan melaksana-
kan program dan kegiatan bidang perencanaan sesuai
dengan misi Kota Tanjungbalai yang pertama yaitu
"Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang
pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik
yang prima". Selain itu juga Bappeda Kota Tanjungbalai
memiliki tugas dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi Bappeda mengacu pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten-
tang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah mengamanatkan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah
Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan

nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rl(PD) untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentunya

merumuskan perencanaan pembangunan bukan merupakan
pekerjaan ringan dan mudah yang diemban oleh Bappeda Kota
Tanjungbalai. Setiap pegawai dituntut untuk menuangkan tenaga
dan pikirannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tang-
gungjawabnya. Pegawai yang memiliki kemampuan kerja dan
tanggungjawab akan memberikan pengaruh positif terhadap ke-

berhasilan pelaksanaan tugas-tugas di Bappeda. Dalam penyusu-

nan perencanaan, Bappeda merupakan koordinator perencanaan
program dan kegiatan pembangunan yang melibatkan stakeholder
lintas sektoral. Seringkali perencanaan pembangunan dianggap
sebagai sebuah kegiatan formalitas tanpa kekuatan untuk
mengikat para pelaku pembangunan. Namun hal ini menjadi per-

masalahan yang kompleks karena adanya kepentingan-kepen-
tingan dan politis di dalamnya. Meskipun proses perencanaan

sendiri bersifat fleksibel, tidak berarti menjadi dasar alasan untuk
menyusun program pembangunan tanpa tolok ukur yang jelas.

Dinamika yang terjadi tersebut akan semakin bartambah rumit
mana kala pegawai Bappeda kurang memahami tugas pokok dan
fungsinya sebagai sebagaimana disebutkan dalam peraturan
perundang-undangan. Akibatnya koordinasi penyusunan program

dan kegiatan maupun anggaran kurang optimal sehingga hasil
yang dicapai kurang mendukung terhadappencapaian target-
target dalam visi dan misi pembangunan.

Permasalahan-permasalahan diatas menggambarkan
bahwa pegawai Bappeda diharuskan memiliki kompetensi yang

berkualitas dalam manajerial agar tercapainya tujuan organisasi
berdasarkan standar yang ditetapkan. Menurut Simamora
(2004'.92), kompetensi adalah jenis keahlian, pengetahuan, dan
kemampuan yang diperlukan untuk menunaikan sebuah pekerjaan

secara efektif. Kemudian Wibowo (2007:324), menyatakan kom-
petensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas kete-
rampilan dan pengetahuan serta di dukung oleh sikap kerja yang

dituntut oleh pekerjaan tersebut.
Selain itu juga, kinerja Bappeda dipengaruhi oleh faktor di-

siplin dan loyalitas kerja pegawai. Salah satu aspek kekuatan
Sumber Daya Manusia (SDM) dapat tercermin pada sikap dan pe-

rilaku disiplin, sebab disiplin mempunyai dampak yang kuat ter-
hadap suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam
mengejar tujuan yang direncanakan. Disiplin yang baik mencer-
minkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap tugas-
tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja,

dan tenrvujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.
Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika
para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan mening-
katkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak
faktor yang mempengaruhinya. Menurut Rivai (2004 : 444), disiplin
kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berko-
munikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk me-
ngubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk mening-
katkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.
Bappeda sendiri memiliki tanggungjawab besar dalam penyelesa-

ian perencanaan pembangunan yang pelaksanaan setiap tahun-
nya harus sesuai dengan siklus perencanaan agar penyelengga-

raan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif dan
efisien. Jika pegawai Bappeda tidak memiliki disiplin kerja maka
segala perencanaan pembangunan yang disusun akan sangat
menghambat berjalannya pemerintahan daerah dan mengakibat-
kan ketidakberhasilannya pembangunan daerah.

Demikian juga dengan loyalitas kerja dapat mempengaruhi
kinerja pegawai Bappeda. Loyalitas kerja akan tercipta apabila pe-

gawai merasa tercukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup dari
pekerjaannya, sehingga mereka betah bekerja dalam suatu orga-
nisasi. Sastrohadiwiryo (2002) mengemukakan bahwa loyalitas
merupakan kesanggupan dan tekad yang kuat untuk berusaha
menjalankan tugas, dan menaati segala peraturan dengan kesa-
daran sendiri dan penuh rasa tanggug jawab. Jadi dapat disimpul-
kan bahwa loyalitas pegawai merupakan kesetiaan, kepercayaan,
pengabdian dan tekad yang diberikan oleh seorang pegawai untuk
berusaha menaati peraturan, disiplin, jujur, dan bertanggungjawab
dalam bekerja.

Permasalahan di Bappeda Kota Tanjungbalai yaitu masih
ada pegawai Bappeda yang tidak memiliki loyalitas kerja pada in-

stansinya, diantaranya disebabkan karena ketidaksanggupan in-

stansi menjaga kenyamanan kerja dan tidak adanya transparansi.
Ketidaksanggupan instansi menjaga kenyamanan bekerja pe-

gawai Bappeda bisa berdampak buruk terhadap kinerja pegawai

dan pada tahap lebih fatal pegawai akan pindah kerja ke instansi
lain.

Kinerja karyawan adalah outcome yang dihasilkan dari se-
orang karyawan dalam periode waktu tertentu ditempat perusa-

haan ia bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh Asad (2005:46)
kinerja merupakan kesuksesan seseorang didalam melaksanakan
suatu pekerjaan dan kinerja tersebut pada dasarnya adalah hasil
kerja seorang karyawan selama periode tertentu.

B. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka
identifikasi masalah dalam penelitian iniadalah :

1. Masih ada beberapa pegawai yang memiliki kinerja rendah se-
hingga mempengaruhi hasil kerja yang dilaksanakan. Beberapa
pekerjaan diselesaikan tidak tepat waktu dan kualitasnya masih
kurang baik.

2. Masih ada sebagian pegawai di Bappeda kurang memahami
tugas pokok dan fungsi organisasinya sebagaimana disebutkan
dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya koordinasi
penyusunan program kegiatan maupun anggaran kurang opti-
mal sehingga hasil yang dicapai kurang mendukung terhadap
pencapaian target-target dalam visi maupun misi pemba-

ngunan.
3. Masih ada sebagian pegawai Bappeda yang kurang memiliki di-

siplin kerja dan mangkir dari pekerjaannya, sehingga berakibat
negatif dalam penyelesaian semua pekerjaan Bappeda yang
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telah ditentukan dalam siklus perencanaan akan terlambat
atau tidak tepat waktu.

4.Masih ada pegawai Bappeda yang tidak memiliki loyalitas
kerja pada instansi, disebabkan karena ketidaksanggupan
instansi menjaga kenyamanan beker.la dan tidak adanya
transparansi.

C. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah diatas, diperoleh gambaran

permasalahan yang begitu luas. Namun menya-
dari adanya keterbatasan waktu dan kemam-
puan, maka penulis memandang perlu memberi
batasan masalah secara jelas dan terfokus.
Batasan masalah yang menjadi objek penelitian
dibatasi hanya pada kompetensi, disiplin dan lo-
yalitas kerla terhadap kinerya pegawai pada
Bappeda Kota Tanjungbalai dengan sampel selu-
ruh pegawai yang ada di Bappeda Kota Tanjung-
balai beryumlah 34 pegawai.

D. Rumusan Masalah
Sedangkan rumusan masalah berdasar-

kan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:
l.Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kin-

erla pegawai pada Bappeda Kota Tanjung-
balai?

2.Apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja
pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai?

3.Apakah loyalitas kerya berpengaruh terhadap
kinerja pegawai pada Bappeda Kota Tanjung-
balai?

4.Apakah kompetensi, disiplin dan loyalitas kerla berpen-
garuh terhadap kinerya pegawai pada Bappeda Kota Tan-
jungbalai?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah

diatas, maka tujuan yang hendak dicapaidalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

l.Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerla
pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai.

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerla terhadap kinerla
pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai.

3. Untuk mengetahui p_engaru.h 
.loyalitas. kerja terhadap ki-

nerla pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai.
4.Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, disiplin dan lo-

yalitas kerla terhadap kinerja pegawai pada Bappeda Kota
Tanjungbalai.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Kota Tanjung-
balaiyang beralamat diJalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Ke-
lurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

B. Objek Penelitian
Menurut Arikunto (2005:29), objek penelitian adalah

variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari
problematika penelitian. Maka yang menjadi objek penelitian
adalah Pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Loyalitas Kerla
Terhadap Kinerla Pegawai Bappeda Kota Tanjungbalai.
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C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

Bappeda Kota Tanjungbalai yang berjumlah 34 orang.
Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karak-
teristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili popu-
lasi (Singarimbun, 1991). Apabila jumlah populasi dalam
suatu penelitian kurang dari 100 maka yang menjadi sampel
dalam penelitian tersebut adalah keseluruhan dari populasi
(Arikunto, 2002:104). Oleh karena itu, yang menjadisampel
adalah seluruh pegawai Bappeda Kota Tanjungbalai yang
berlumlah 34 orang.

Kepala Badan I
1

4

l5

l3
34

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Subbag /
Kasubbid

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan model regresi linear berganda (multiple re-
gression). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk
menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel de-
penden, bila dua atau lebih variabel dependen sebagai facfor
predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono,
2011:277).
Persamaan regresi linier berganda pada penelitian iniadalah
sebagai berikut :

I.= a * b,X, * brXr* brX, + e
Drmana:
Y = Kinerja pegawai
a = Konstanta

esi kompetensi
esi disiplin
esi loyalitas kerja

I pengganggu

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pe-
gawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda
dan uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa kompetensi
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerya pegawai pada
Bappeda Kota Tanjungbalai. Hal ini dapat dilihat dari model
regresi linear berganda pada penelitian ini dimana nilai kon-
tribusi kompetensi sebesar 0,247 atau 24,70o/o, artinya jika



kompetensi ditingkatkan satu satuan maka kinerja pegawai
meningkat sebesar 24,70o/o. Uji statistik t juga menunjukkan
nilai Sig. variabel kompetensi (X1) terhadap Kinerya Pe-
gawai (Y) adalah sebesar 0,005 < 0,05 dan nilai thitung
sebesar 3.015 > ttabel 2.03951. Sehingga disimpulkan
kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pe-
gawai. Hasil ini menegaskan bahwa kompetensi memiliki
peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pe-
gawai, kompetensi yang dimiliki pegawai secara individual
akan mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi
dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan
manajemen. Namun untuk saat ini yang menjadi per-
masalahan utama yaitu masih ada beberapa jabatan yang
diemban oleh pegawai tidak sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki. Dengan demikian, untuk mewujudkan keber-
hasilan program-program yang telah ditetapkan oleh suatu
organisasi, maka setiap pegawai pada lnstansi diharuskan
memiliki standar kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan jabatannya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang di-
lakukan oleh oleh Winanti yang berjudul Pengaruh Kom-
petensi Terhadap Kinerja Karyawan (Survei Pada PT. Fri-
sian Flag lndonesia Wilayah Jawa Barat). Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pen-
garuh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
PT. Frisian Flag lndonesia wilayah Jawa Barat. Artinya
kompetensi karyawan menstimulir optimasi pembentukan
kinerja karyawan dalam bekerja di PT. Frisian Flag lndone-
sia wilayah Jawa Barat.

2. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda
dan uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa disiplin
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada
Bappeda Kota Tanjungbalai. Hal ini dapat dilihat dari model
regresi linear berganda dalam penelitian ini dimana nilai
kontribusi disiplin sebesar 0,268 atau 26,80o/o, yang artinya
bahwa jika disiplin ditingkatkan satu satuan maka kinerja
pegawai meningkat sebesar 26,80o/o. Uji statistik t juga
menunjukkan nilai Sig. variabel Disiplin (X2) terhadap Kin-
erja Pegawai (Y) adalah sebesar 0,007 < 0,05 dan nilai thi-
tung sebesar 2.894 > ttabel2.03951. Sehingga dapat disim-
pulkan bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap kin-
erja pegawaipada kantor Bappeda Kota Tanjungbalai.

Hasil ini menunjukkan bahwa disiplin merupakan
faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pe-
gawai yang memiliki tingkat disiplin yang baik cenderung
memiliki prestasi kerja yang baik pula. Disiplin dapat diarti-
kan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat
untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Dalam kaitannya dengan pekerjaan, disiplin kerya adalah
suatu sikap dan tingkah laku pegawai terhadap peraturan
organisasi. Niat dapat diartikan sebagai keinginan untuk
berbuat sesuatu atau kemauan untuk menyesuaikan diri
dengan peraturan. Sikap dan perilaku dalam disiplin kerja
ditandai oleh berbagai inisitif, kemauan dan kehendak
untuk menaati peraturan. Artinya, seseorang yang dikata-
kan memiliki disiplin yang tinggi tidak semata-mata taat dan
patuh pada peraturan secara kaku dan mati, namun juga
mempunyai kehendak (niat) untuk menyesuaikan diri
dengan peraturan organisasi. Namun masih ada beberapa
pegawai yang tidak setuju untuk mematuhi peraturan ln-
stansi seperti datang dan pulang diluar jam kantor yang

telah ditentukan. Sehingga lnstansi berhak memberikan hu-
kuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan yang di-
langgar. Kadang kala hukuman yang diberikan tidak mem-
buat pegawai tersebut mengulangi kesalahannya. Maka
diperlukannya bimbingan dan contoh sikap dari pimpinan
kepada kepada bawahannya serta penerapan peraturan di-
siplin yang lebih tegas terhadap seluruh pegawai.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang di-
lakukan oleh Meri Revita yang berjudul Pengaruh Kom-
petensi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Ki-
nerja Pegawai Pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Sigi. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan ter-
hadap kinerja pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Sigi.

3. Pengaruh Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda
dan uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa loyalitas
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai. Dalam model
regresi linear berganda diketahui nilai kontribusi loyalitas
kerja terhadap kinerja sebesar 0,114 atau sebesar 11,400/0.

Hal ini memberikan arti bahwa setiap terjadi perubahan
pada loyalitas kerya sebesar satuan tertentu maka akan
meningkatkan kinerja sebesar 11,400/0. Pada uji statistik t
juga menunjukkan nilai Sig. variabel loyalitas kerja (X3)ter-
hadap Kinerya Pegawai (Y) adalah sebesar 0,026 < 0,05
dan nilai thitung sebesar 2.342> ttabel 2,01808. Seh-
ingga dapat disimpulkan loyalitas kerya berpengaruh signifi-
kan terhadap kinerja pegawai pada Bappeda Kota Tanjung-
balai.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya loyalitas
kerja setiap pegawai, pegawai yang memiliki loyalitas kerja
yang baik cenderung memiliki kinerja yang baik, begitu juga
sebaliknya jika loyalitas kerja pegawai tidak baik maka kin-
erja pegawai tersebut juga cenderung tidak baik. Loyalitas
kerja dapat dijelaskan sebagai sebuah pengabdian, keper-
cayaan dan juga kesetiaan yang diberikan kepada individu
atau sebuah perusahaan atau organisasi, dengan penuh
tanggung jawab dan selalu berperilaku baik. Rasimin
(dalam Dewi, 2016). Namun beberapa pegaawai masih
memiliki loyalitas kerja yang rendah, hal ini dapat dilihat
dari hasil penelitian bahwa beberapa pegawai masih belum
dapat bertanggungjawab terhadap kesalahan yang terjadi
dalam pekerjaannya bahkan beberapa pegawai belum
sanggup melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di-
lakukan oleh Pranita, dkk, dalam jurnal yang beryudul
Pengaruh Loyalitas Pegawai Terhadap Kinerja Lembaga
Perkreditan Desa (Studi Kasus LPD Desa Adat
Kedonganan). Penelitian tersebut menunjukkan Loyalitas
pegawai yang terdiri dari taat pada peraturan, tanggung-
jawab, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki, hubu-
ngan antar pribadi, dan suka terhadap pekerjaan berpe-
ngaruh signifikan terhadap kinerja LPD Desa Adat
Kedonganan. Hal ini dapat dilihat dari t-hitung > t-tabel = 1 0,
122> 2,001dan Nilai Sig. t 0,000 < 0,05 , ini menunjukkan
bahwa variabel loyalitas pegawai sebagai variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan evaluasi data, maka
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

l.Kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai pada Bappeda Kota Tanjungb-
alai. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai ber-
dampak langsung kepada peningkatan kinerja pegawai
karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu
kompetensi intelektual, kompetensi emosional dan kom-
petensi sosial.

2. Disiplin mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai. Hal ini
menunjukkan bahwa disiplin pegawai berdampak langsung
kepada peningkatan kinerya pegawai karena beberapa
faktor yang mempengaruhinya yaitu kehadiran, ketaatan
pada peraturan kerja dan ketaatan pada standar ker1a.

3.Loyalitas Kerla mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai pada Bappeda Kota Tanjungb-
alai. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas kerya pegawai
berdampak langsung kepada peningkatan kinerja pegawai
karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu taat
pada peraturan, tanggung jawab dan sikap kerya.

4.Berdasarkan hasil serempak, dapat diketahui bahwa kom-
petensi, disiplin dan loyalitas kerla berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerla pegawai pada Bappeda Kota
Tanjungbalai.

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, maka

saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

l.Kompetensi pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai
memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkat-
kan kinerya pegawai. Kompetensi pegawai pada Bappeda
Kota Tanjungbalai pada umumnya sudah baik namun
harus dipertahankan dan dikembangkan kompetensi yang
ada seperti memberikan pelatihan-pelatihan sesuai jaba-
tannya sehingga meningkatkan kinerla yang lebih me-
muaskan.

2.Disiplin pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai berpen-
garuh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal
ini dikarenakan disiplin pegawai sangat menentukan hasil
pekeryaan pegawai secara tepat waktu sesuai dengan
jadwal pekerlaan. Perlunya memperhatikan kebijakan
yang berhubungan dengan disiplin pegawaipada Bappeda
Kota Tanjungbalai. Memberikan bimbingan dan arahan ter-
hadap pegawai agar memiliki sikap patuh dan taat terh-
adap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis
maupun tidak tertulis dan harus menerima sanksi-sanksi
apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan
kepadanya.

3.Loyalitas pegawai pada Bappeda Kota Tanjungbalai ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerya pegawai.
Untuk meningkatkan loyalitas kerja, para pegawai harus
diberikan dorongan atau pengarahan agar terus berseman-
gat bekerya, kenyamanan dan kepercayaan yang lebih juga
akan meningkatkan loyalitas kerya pegawai dan diberikan
pendidikan dan pelatihan tentang meningkatkan rasa tang-
gungjawab terhadap sebuah pekerlaan agar dapat mem-
berikan hasil yang efektif dan efisien serta berkualitas.

4.Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk
mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat yaitu dengan
menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerla
pegawai.r
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Rapat Koordinasi
Peng arusutamaan Gender
Tahun 201 9

Pada tanggal 21 Mei 2019 Pemerintah Kota
Tanjungbalai melalui Bappeda melaksanakan Rapat
Koordinasi Pengarusutamaan Gender di Aula I Pe-
merintah Kota Tanjungbabalai yang dihadiri oleh focal
point dari 42 OPD. Acara tersebut dilaksanakan ber-
tujuan untuk membahas isu strategis pembangunan
gender di Kota Tanjungbalai dengan mengundang
narasumber (Devi Wahyudi, S.S., M.AP) dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara.

Bapak Wakil Walikota Tanjungbalai Drs. H.
lsmail berkesempatan menyampaikan sambutan dan
arahan yang sekaligus membuka acara tersebut
secara resmi. Amanah yang disampaikan beliau
adalah pentingnya komitmen dari semua pihak untuk
melaksanakan pembangunan yang responsif gender
dan menekankan agar pertemuan ini membuahkan
hasil yang bisa menjadi pegangan atau keputusan
yang harus dilaksanakan. Selanjutnya penyampaian
paparan oleh Kepala Bappeda tentang Renja Pokja
PUG Kota Tanjungbalai Tahun 2020 yang memiliki
muatan antara lain: latar belakang, evaluasi pelaksa-
naan PUG Tahun 2018, tujuan dan sasaran renja
serta rencana kerja dan pendanaan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian pa-
paran oleh Devi Wahyudi. Materi yang disampaikan
adalah posisi Kota Tanjungbalai dibandingkan kota
lain di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan indika-
tor-indikator pembangunan gender antara lain:
lndeks Pembangunan Manusia (lPM), lndeks Pem-
bangunan Gender (lPG) dan lndeks Pemberdayaan
Gender (lDG). Berdasarkan indikator tersebut diketa-
hui bahwa posisi Kota Tanjungbalai berada di bawah
rata-rata kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
IPG Kota Tanjungbalai memang meningkat tetapi
mengalami perlambatan, sehingga kondisi tersebut
menjadi PR bagi semua pihak terkait khususnya Pe-
merintah Kota Tanjungbalai. Diharapkan juga agar
OPD menyusun GAP dan GBS dari setiap
program/kegiatan OPD yang berindikasi responsif
gender, serta dalam penyusunan GAP dan GBS di-
harapkan OPD menyediakan data terpilah.

Pada sesi tanya jawab, Kabid pada Dinas PP,
PAdan PMK (Erwin Setiawan, S.Sos., M.Si.) menya-
takan komitmennya untuk memberikan pendampin-
gan bagi OPD yang membutuhkan bantuan dalam
rangka penyusunan GAP dan GBS. Sebelum acaru
ditutup oleh moderator dihasilkan kesepakatan ber-
sama antara lain: pada pelaksanaan rakor berikutnya
akan menghadirkan langsung Kepala OPD untuk
mendapatkan advokasi langsung tentang
program/kegiatan responsif gender serta OPD di-
harapkan menyusun GAP dan GBS Tahun 2020,
paling lambat bulan Juni 2019.r
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