Sasanti

Journal of Economic And Business
Volume 1 Nomor 1, Februari Tahun, 2020

PENGARUH KOMPETENSI, SUPERVISI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PASURUAN
Diah Ayu Retno Indarti dan Gogi Kurniawan
STIE Yayasan Palapa Nusantara Surabaya
corresponding author : gogi@stieyapan.ac.id

ABSTRAK
Pegawai merupakan sumber daya manusia yang berharga dan mempunyai peranan penting baik
secara perorangan maupun kelompok sebagai penggerak utama atas keberhasilan operasional kegiatan
usaha, bahkan sukses tidaknya perusahaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusianya. Oleh
karena itu, sumber daya manusia harus selalu diperhatikan, dijaga dan dikembangkan. Peran manusia
dalam suatu organisasi sangat penting terutama dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber daya,
seandainya tidak ada manusia maka tidak aka ada peristiwa apapun yang terjadi serta tidak akan ada
perubahan walaupun telah tersedia sumber daya yang lain. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan dalam
mencapai tujuannya bukan saja ditentukan oleh seberapa besar modal yang dimiliki oleh perusahaan serta
peralatan canggih dan memadai, tetapi juga sangat ditentukan oleh kinerja dari para pegawai dalam
perusahaan itu. Secara tidak langsung usaha pencapaian tujuan suatu perusahaan memerlukan kerjasama
yang baik antara manusia dan lingkungan yang memadai.Tujuan pada penelitian ini adalah : untuk
mengetahui pengaruh kompetensi, supervisi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan
kuesioner kepada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
berjumlah 42 pegawai. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja
pegawai ; (2) Terdapat pengaruh supervisiterhadap kinerja pegawai ; (3) Terdapat pengaruh komitmen
organisasi terhadap kinerja pegawai.
Kata kunci : kompetensi, supervisi, komitmen organisasi, kinerja pegawai

PENDAHULUAN
Pegawai merupakan sumber daya manusia yang berharga dan mempunyai peranan penting
baik secara perorangan maupun kelompok sebagai penggerak utama atas keberhasilan operasional
kegiatan usaha, bahkan sukses tidaknya perusahaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya
manusianya. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu diperhatikan, dijaga dan
dikembangkan.
Peran manusia dalam suatu organisasi sangat penting terutama dalam kedudukannya sebagai
salah satu sumber daya, seandainya tidak ada manusia maka tidak aka ada peristiwa apapun yang
terjadi serta tidak akan ada perubahan walaupun telah tersedia sumber daya yang lain. Oleh karena
itu, keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya bukan saja ditentukan oleh seberapa besar
modal yang dimiliki oleh perusahaan serta peralatan canggih dan memadai, tetapi juga sangat
ditentukan oleh kinerja dari para pegawai dalam perusahaan itu. Secara tidak langsung usaha
pencapaian tujuan suatu perusahaan memerlukan kerjasama yang baik antara manusia dan
lingkungan yang memadai.
Kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik yang mendasari individu untuk
mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, pemahaman, keterampilan,
dan kemampuan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam konteks sebuah sistem,
kompetensi adalah merupakan aspek input dan proses dari kinerja suatu pekerjaan. (Sondang,
2015:38)
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Kompetensi didefinisikan mencakup karakteristik perilaku yang dapat menunjukkan
perbedaan antara orang yang berkinerja tinggi yang dalam hal ini menyangkut prestasi kerja yang
ditunjukkan oleh seseorang. Kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang
dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode
waktu yang lama.Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja
seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat daripikiran, sikap, dan perilaku. (Yuyun,
2016:52)
Supervisi adalah upaya pengamatan secara langsung dan berkala yang dilakukan oleh atasan
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan dan memberi petunjuk atau bantuan yang
bersifat langsung untuk penyelesaian masalah. (Azwar, 2017:36)
Robbins dan Judge (2016:53) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana
seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan
keangotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasional sebagai derajat dimana pegawai percaya
dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan
organisasinya. (Sopiah, 2017 : 155)
Tujuan pada penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh kompetensi, supervisi dan
komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pasuruan.
TINJAUAN PUSTAKA
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 (Wibowo, 2017:79). Kompetensi yang baik diukur melalui :
1) pemahaman pekerjaan, 2) pelatihan dan pengembangan, dan 3) sikap terbuka dan jujur.
Ruky (2017:41) menyatakan bahwa karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara
berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan
cukup lama dalam diri manusia.
Menurut Thoha (2016:63), kompetensi didefenisikan sebagai “kapasitas yang ada pada
seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerja
dalam suatu organisasi sehingga orang tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan
Kompetensi adalah kemampuan dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya
secara profesional, efektif dan efisien.
Ada lima karakteristik dasar yang mempengaruhi kompetensi seseorang, menurut Thoha
(2016:63), yaitu :
1. Motive, adalah konsistensi berfikir mengenai sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki oleh
seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku seperti mengendalikan,
mengarahkan, membimbing dan memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.
2. Traits, adalah naluri yang secara konsisten dapat memberikan respon yang cepat dan tepat
terhadap keadaan atau informasi yang diterima, atau karakteristik fisik dan tanggapan yang
konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.
3. Self concept, adalah sikap perilaku, sistem nilai atau persepi diri atau imajinasi seseorang yang
dianut dan dipercayai dapat menguatkan dan meyakinkan sesuai dengan harapannya, serta
dapat menuntun menjadi individu yang efektif diberbagai lingkungan kerja, jika keyakinan
tersebut didukung rasa percaya diri yang besar.
4. Knowledge, yaitu sekumpulan informasi dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam bidang
tertentu.
5. Skill, adalah kemampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas – tugas fisik atau mental
tertentu secara nyata dilakukan.
115 | S T I E Y A P A N S u r a b a y a

Sasanti

Journal of Economic And Business
Volume 1 Nomor 1, Februari Tahun, 2020

Menurut Sarwono (2016:38), pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang
dalam suatu bidang tertentu dan keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas
tertentu baik mental ataupun fisik. Pengetahuan dan keterampilan sesungguhnya yang mendasari
pencapaian produktivitas, pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan.
Apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi akan memiliki
kemampuan (ability) yang tinggi pula sehingga akan membentuk kompetensi seorang pegawai
(Sulistiyani & Rosidah, 2016:84). Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang,
dan pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah
diidentifikasikan (Thoha, 2016:61).
Sulistiyani dan Rosidah (2016:84) mengemukakan bahwa konsep pengetahuan lebih
berorientasi kepada intelejensi, daya pikir dan penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan yang
dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian pengetahuan adalah merupakan akumulasi hasil proses
pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun informal yang memberikan kontribusi
kepada seseorang didalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau
menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi,
seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif.
Notoatmodjo (2017:49) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini
terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Pengetahuan atau
kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt
behaviour). Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh
pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.
Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu :
Notoatmodjo (2017:49)
1. Tahu (know), dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) tehadap sesuatu
yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu
merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang
tahu tentang apa yang dipelajari antara lain : menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan,
menyatakan, dan sebagainya.
2. Memahami (comprehension), suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek
yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah
paham terhadap objek atau mengerti harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh,
menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari.
3. Aplikasi (application), kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada
situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai penggunaan
hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
Misalnya dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah (problem solving
cycle) didalam pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang diberikan.
4. Analisis (analysis), suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam
komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya
satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja; dapat
menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokan dan
sebagainya.
5. Sintesis (synthesis), suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian
didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu
kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasiformulasi yang ada, misalnya dapat
menyusun, merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori
atau rumusan-rumusan yang telah ada.
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6. Evaluasi (evaluation), kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu
materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan
sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.
Supervisi adalah salah satu fungsi dari manajemen dan leadership. Supervisi dimaksudkan
sebagai berbagai tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa saat pekerja melaksanakan
kegiatan secara efektif dan professional supervisi juga merupakan jembatan antara kualitas
kepemimpinan dan manajemen (Mathis, 2015:96). Sedangkan menurut Azwar (2017:36) supervisi
adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang
dilakukan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah segera diberikan petunjuk dan
bimbingan atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.
Azwar (2017:36) menambahkan bahwa supervisi adalah upaya pengamatan secara langsung
dan berkala yang dilakukan oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan dan
memberi petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung untuk penyelesaian masalah. Atasan
melakukan supervisi dengan cara : 1) pembinaan, 2) bimbingan, dan 3) pengawasan.
Menurut Siagian (2015:48) supervisi melalui monitoring yang cermat dan kontinyu dari
motivasi kerja karyawan merupakan hal penting untuk mendapat perhatian pimpinan organisasi
terutama bagian personalia. Demikian juga menurut Hasibuan (2015:81) bahwa supervisi berarti
atasan mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Secara sederhana adalah untuk
membuat atau mendapatkan para karyawan yang menjadi bawahannya melakukan apa yang
diinginkan, dan harus mereka lakukan dengan menggunakan kemampuan motivasi, komunikasi dan
kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepada
bawahannya.
Supervisi dapat diidentifikasikan sebagai upaya yang memungkinkan petugas
menyelesaikan tugas dengan baik, supervisi yang suportif (tidak menghukum) dan terencana dengan
baik, penting untuk keberhasilan suatu program kesehatan yang berbasis pada masyarakat. lebih
lanjut dikatakan bahwa kendala sumber daya tenaga dan dana umumnya mengakibatkan terbatasnya
frekuensi program supervisi yang dapat dilaksanakan (Robbins, 2017:62).
Supervisi juga mempunyai pengaruh penting terhadap kinerja individu. di dalam supervisi
ini tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan supervisor dalam memberikan pengarahan kepada
yang disupervisi, proses kepemimpinan adalah melakukan pengembangan secara langsung dengan
melakukan koordinasi pada anggota kelompok serta memiliki karakteristik sehingga dapat
meningkatkan pengembangan dalam mencapai tujuan organisasi (Thoha, 2016:57).
Tujuan supervisi adalah peningkatan dan pemantapan pengelola upaya pembangunan
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan dan pemanfaatan pengelola sumber
daya di semua tingkat administrasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan upaya kesehatan, seperti
mengorientasi, melatih kerja, memimpin, memberi arahan dan mengembangkan kemampuan
personil. Sedangkan fungsinya untuk mengatur dan mengorganisir proses atau mekanisme
pelaksanaan kebijaksanaan diskripsi dan standar kerja.
Supervisi dilakukan langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung, pada supervisi
modern diharapkan supervisor terlibat dalam kegiatan agar pengarahan dan pemberian petunjuk
tidak dirasakan sebagai perintah. Umpan balik dan perbaikan dapat dilakukan saat supervisi.
Supervisi dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui laporan baik tertulis maupun
lisan, supervisor tidak melihat langsung apa yang terjadi di lapangan sehingga mungkin terjadi
kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara tertulis.
Menurut Azwar (2017:38), manfaat supervisi apabila ditinjau dari sudut manajemen dapat
dibedakan atas dua macam :
1. Dapat lebih meningkatkan efetivitas kerja
Peningkatan efektivitas kerja erat hubungannya dengan makin meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan ”bawahan”, serta makin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih
harmonis antar ”atasan” dengan ”bawahan”.
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2. Dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja
Peningkatan efisiensi kerja erat hubungannya dengan makin berkurangnya kesalahan yang
dilakukan oleh ”bawahan”, dan karena itu pemakaian sumber daya (tenaga, dana dan sarana)
yang sia-sia akan dapat dicegah. Sesungguhnya pokok dari supervisi ialah bagaimana dapat
menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara benar dan tepat dalam
arti lebih efektif dan efisien, sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat
dicapai dengan memuaskan.
Spector (2016:58) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah deskrispi individu yang
mengidentifikasikan dirinya dan dilibatkan dengan organisasinya dan tidak ingin meninggalkan
organisasinya.
Robbins dan Judge (2016:53) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana
seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan
keangotaannya dalam organisasi. Begitu juga dengan Sopiah (2017 : 155) mendefinisikan
komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuantujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.
Handoko (2016 : 45) komitmen organisasi mencakup kebanggaan anggota, kesetiaan
anggota dan kemauan anggota pada organisasi. Komitmen organisasional sebagai keberpihakan dan
loyalitas karyawan terhadap organisasi dan tujuan organisasi.
Menurut Sopiah (2017 : 155) menyatakan komitmen karyawan pada organisasi sebagai
ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan
perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi. Suatu bentuk komitmen yang muncul bukan
hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi
kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang
bersangkutan.
Hidayat (2017) berpendapat bahwa setiap dimensi memiliki dasar yang berbeda. Karyawan
dengan dimensi affective tinggi bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi
anggota organisasi. Sementara itu pegawai dengan dimensi continuance tinggi tetap bergabung
dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki
komponen normative yang tinggi tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus
melakukannya. Setiap organisasi memiliki dasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan
komitmen yang dimilikinya. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi dengan dasar affective
memiliki tingkah laku yang berbeda dengan karyawan yang berdasarkan ontinuance. Karyawan
yang ingin menjadi anggota akan memiliki keinginan untuk menggunakan usaha yang sesuai
dengan tujuan organisasi. Sebaliknya, mereka yang terpaksa menjadi anggota akan menghidari
kerugian finansial dan kerugian lain, sehingga mungkin hanya melakukan usaha yang tidak
maksimal. Sementara itu dimensi normative yang berkembang sebagai hasil dari pengalaman
sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki karyawan. Dimensi
normative menimbulkan perasaan kewajiban pada karyawan untuk memberi balasan atas apa yang
telah diterimanya.
Menurut Ilyas (2016:23), untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja personal
dilakukan pengkajian terhadap beberapa teori kinerja. Secara teoritis ada tiga kelompok variabel
yang memengaruhi perilaku kinerja dan kerja, yaitu variabel individu, variabel organisasi dan
variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut memengaruhi perilaku kerja yang pada
akhirnya berpengaruh pada kerja personal. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang
berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu
jabatan atau tugas.
Menurut Bernadin et.al, (2016:46), kinerja adalah kelakuan atau kegiatan yang berhubungan
dengan tujuan organisasi, dimana organisasi tersebut merupakan keputusan dari pimpinan.
Dikatakan bahwa kinerja bukan outcome, konsekuensi atau hasil dari perilaku atau perbuatan.
Tetapi kinerja adalah perbuatan atau aksi itu sendiri, disamping itu kinerja adalah multidimensi
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sehingga untuk beberapa pekerjaan spesifik mempunyai beberapa bentuk komponen kerja, yang
dibuat dalam batas hubungan variasi dengan variabel lain. Kinerja dengan prestasi kerja yaitu
proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya
Bernardin menambahkan bahwa mengukur kinerja yang baik melalui : 1) deskripsi pekerjaan, 2)
penerimaan pekerjaan, dan 3) tanggung jawab.
Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja personal, dilakukan kajian terhadap
teori kinerja. Secara teori ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja yaitu
: faktor individu, faktor organisasi, dan faktor psikologis. Ketiga kelompok faktor tersebut
mempengaruhi perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja personal. Perilaku
yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus
diselesaikan untuk mencapai sasaran atau suatu jabatan atau tugas (Gibson et al., 2015:55).
Menurut Rivai (2017:72), penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi
kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah
ditentukan perusahaan. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam
mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang, meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas.

Kompetensi
(X1)
Supervisi
(X2)

Kinerja Pegawai
(Y)

Komitmen Organisasi
(X3)

Gambar 1. Model Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H1 : Kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai
H2 : Supervisimempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai
H3 : Komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai
METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Pasuruandengan jumlah 42 orang. Sampelyang dipergunakan adalah seluruh
pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini
menggunakan sensus, yaitu semua populasi diteliti (Sugiyono, 2015 : 78). Semua populasi
42pegawai dijadikan sampel.
1. Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas (X) yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi nilai variabel lain, atau variabel
yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependent / variabel terikat (Sugiyono,
2015 : 52). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah :
a. Kompetensi (X1) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh
sikap kerja, meliputi :
1) Pegawai memahami benar pekerjaan yang ditekuninya
2) Beberapa pelatihan dan pengembangan yang dilakukan instansi ini berguna bagi
kemampuan (skill) pegawai
3) Pegawai selalu terbuka dan jujur terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan
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b. Supervisi (X2) adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan
terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, meliputi :
1) Para pimpinan memberikan pembinaan kepada pegawai tentang cara pelaksanaan tugas
sesuai SOP
2) Kemampuan pimpinan merumuskan tujuan supervisi
3) Kemampuan para pimpinan membuat jadual berkala kegiatan supervisi
c. Komitmen organisasi (X3) adalah suatu keadaan dimana seorang individu memihak
organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya
dalam organisasi, meliputi :
1) Pegawai bangga mengatakan bahwa dia adalah bagian dari organisasi ini
2) Pegawai bersedia ditempatkan pada posisi apapun walaupun tidak sesuai dengan disiplin
ilmunya
3) Pegawai akan merasa rugi meninggalkan organisasi ini untuk memilih pekerjaan lain
yang belum jelas masa depannya
4) Pegawai mempunyai keinginan kuat untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi
2. Variabel terikat (dependent variable)
Variabel terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya
variabel bebas (Sugiyono, 2015 : 52). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel terikat
adalah kinerja pegawai.
Kinerja pegawai (Y) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya, meliputi :
a. Pegawai berusaha memberikan hasil yang terbaik atas tugas yang diberikan kepadanya
b. Pegawai selalu mengutamakan kuantitas atau hasil sesuai dengan target yang ditetapkan
c. Pegawai selalu bekerja secara efektif dengan memaksimalkan waktu yang ada
d. Pegawai selalu berusaha mengembangkan inisiatif dan mandiri
e. Pegawai mampu menyesuaikan diri untuk menciptakan interaksi yang positif dengan rekan
kerja
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Uji t untuk uji
secara parsial dan uji F untuk uji secara simultan. Rumus tersebut adalah sebagai berikut :
Rumus Regresi Berganda :
Y = o +  1X1 +  2X2 +  3X3 + e
(Ghozali, 2015 : 46)
Keterangan :
Y
= kinerja pegawai
X1
= kompetensi
X2
= supervisi
X3
= komitmen organisasi
o
= konstanta
 1….. 3 = koefisien regresi
e
= variabel pengganggu di luar variabel bebas
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut
Tabel 1. Uji Validitas Kompetensi (X1)
Indikator
Korelasi
Signifikan
Keterangan
X1.1
0,635
0,000
Valid
X1.2
0,780
0,000
Valid
X1.3
0,735
0,000
Valid
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Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa nilai probabilitas ketiga item pembentuk kompetensi lebih
kecil dari taraf signifikansi () 0,05, berarti ketiga item tersebut valid (Ghozali, 2015 : 137).
Tabel 2. Uji Validitas Supervisi (X2)
Indikator
Korelasi
Signifikan
Keterangan
X2.1
0,659
0,000
Valid
X2.2
0,611
0,000
Valid
X2.3
0,750
0,000
Valid
Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitas ketiga item pembentuk supervisi lebih kecil
dari taraf signifikansi () 0,05, berarti ketiga item tersebut valid (Ghozali, 2015 : 137).
Tabel 3. Uji Validitas Komitmen Organisasi (X3)
Indikator
Korelasi
Signifikan
Keterangan
X3.1
0,659
0,000
Valid
X3.2
0,626
0,000
Valid
X3.3
0,649
0,000
Valid
X3.4
0,635
0,000
Valid
Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas keempat item pembentuk komitmen
organisasi lebih kecil dari taraf signifikansi () 0,05, berarti keempat item tersebut valid (Ghozali,
2015 : 137).
Tabel 4. Uji Validitas Kinerja Pegawai (Y)
Indikator
Korelasi
Signifikan
Keterangan
Y.1
0,629
0,000
Valid
Y.2
0,635
0,000
Valid
Y.3
0,646
0,000
Valid
Y.4
0,645
0,000
Valid
Y.5
0,633
0,000
Valid
Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa nilai probabilitas kelima item pembentuk kinerja pegawai
lebih kecil dari taraf signifikansi () 0,05, berarti kelima item tersebut valid (Ghozali, 2015 :
137).
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat tingkat kehandalan instrumen sebagai alat ukur
dalam penelitian, sehingga hasil penelitian nantinya benar-benar memenuhi standar ilmiah dan tidak
bias. Untuk menguji reliabilitas instrumen ini menggunakan koefisien reliabilitas Cronbach’s
Alpha, hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah :

1.
2.
3.
4.

Tabel 5. Uji Reliabilitas
Variabel
Alpha Cronbach
Keterangan
kompetensi (X1)
0,675
Reliabel
supervisi (X2)
0,673
Reliabel
komitmen organisasi (X3)
0,675
Reliabel
kinerja pegawai (Y)
0,681
Reliabel
Berdasarkan tabel 5, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Nilai reliabilitas kompetensi sebesar 0,675 sudah reliabel karena lebih besar dari 0,60 (Ghozali,
2015 : 133).
Nilai reliabilitas supervisi sebesar 0,673 sudah reliabel karena lebih besar dari 0,60 (Ghozali,
2015 : 133).
Nilai reliabilitas komitmen organisasi sebesar 0,675 sudah reliabel karena lebih besar dari 0,60
(Ghozali, 2015 : 133).
Nilai reliabilitas kinerja pegawai sebesar 0,681 sudah reliabel karena lebih besar dari 0,60
(Ghozali, 2015 : 133).
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Hasil perhitungan dalam analisis menggunakan program SPSS for Windows release 22.0
seperti yang tercantum pada lampiran, lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 6. Koefisien Regresi
Variabel
Koefisien Regresi
Konstanta
1,797
Kompetensi (X1)
0,452
Supervisi (X2)
0,342
Komitmen organisasi (X3)
0,235
Persamaan regresi linier berganda akan diperoleh sebagai berikut :
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e
Y = 1,797 + 0,452 X1 + 0,342 X2 + 0,235 X3
Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Konstanta (0) sebesar 1,797 menunjukkan besarnya kinerja pegawai, apabila seluruh variabel
bebas tersebut sama dengan nol.
2. Koefisien regresi untuk kompetensi (X1) sebesar 0,452. Berarti jika kompetensi (X1) naik
sebesar 1 satuan, maka kinerja pegawai (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,452 satuan.
3. Koefisien regresi untuk supervisi (X2) sebesar 0,342. Berarti jika supervisi (X2) naik sebesar 1
satuan, maka kinerja pegawai (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,342 satuan.
4. Koefisien regresi untuk komitmen organisasi (X3) sebesar 0,235. Berarti jika komitmen
organisasi (X3) naik sebesar 1 satuan, maka kinerja pegawai (Y) akan mengalami kenaikan
sebesar 0,235 satuan.
Nilai adjusted R square dimana hasil perhitungan dari lampiran 3 sebesar 0,655 atau 65,5 %
pengaruh kompetensi, supervisi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai sebesar 65,5 %,
sisanya 34,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.
Hasil uji t pada penelitian ini disajikan pada tabel 7.
Variabel
Kompetensi (X1)
Supervisi (X2)
Komitmen organisasi (X3)

Tabel 7. Hasil Uji t
t hitung
t tabel
7,570
2,024
6,614
2,024
5,930
2,024

Signifikan
Keterangan
0,000
Ada pengaruh
0,000
Ada pengaruh
0,000
Ada pengaruh

Hasil uji t pada tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut
1. Nilai t hitung kompetensi(X1) sebesar 7,570 lebih besar dari t tabel 2,024 menunjukkan bahwa
kompetensi berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kompetensi
berpengaruh terhadap kinerja diterima.
2. Nilai t hitung supervisi(X2) sebesar 6,614 lebih besar dari t tabel 2,024 menunjukkan bahwa
supervisi berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan supervisi
berpengaruh terhadap kinerja diterima.
3. Nilai t hitung komitmen organisasi(X3) sebesar 5,930 lebih besar dari t tabel 2,024
menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis ketiga (H3)
yang menyatakan komitmen organisasiberpengaruh terhadap kinerja diterima.
PEMBAHASAN
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Kompetensi merupakan 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 (Wibowo, 2017).
Kompetensi merupakan kapasitas yang ada pada setiap pegawai yang bisa membuat orang
pegawai mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Pasuruan sehingga pegawai tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.
Kompetensi harus dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
Supervisi adalah salah satu fungsi dari manajemen dan leadership. Supervisi dimaksudkan
sebagai berbagai tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa saat pekerja melaksanakan
kegiatan secara efektif dan professional supervisi juga merupakan jembatan antara kualitas
kepemimpinan dan manajemen (Mathis, 2015).
Supervisi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan
terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai, untuk kemudian apabila ditemukan masalah
segera diberikan petunjuk dan bimbingan atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.
Supervisi juga mempunyai pengaruh penting terhadap kinerja individu. di dalam supervisi
ini tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan supervisor dalam memberikan pengarahan kepada
yang disupervisi, proses kepemimpinan adalah melakukan pengembangan secara langsung dengan
melakukan koordinasi pada anggota kelompok serta memiliki karakteristik sehingga dapat
meningkatkan pengembangan dalam mencapai tujuan organisasi (Thoha, 2016).
Komitmen diartikan kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban, bertanggung
jawab dan janji yang membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Pegawai dengan komitmen
yang tinggi dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi
dituntut memiliki komitmen dalam dirinya. Komitmen organisasional tidak hanya memiliki arti
loyalitas pasif, tetapi juga melibatkan hubungan aktif dan keinginan pegawai untuk memberikan
kontribusi yang berarti pada organisasi. Semakin tinggi komitmen, semakin tinggi pula
kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan yang sesuai dengan standar kinerja
pegawai. Komitmen diartikan kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban, bertanggung
jawab dan janji yang membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Pegawai dengan komitmen
yang tinggi dapat menunjukkan kinerja yang optimal. (Fitriastuti, 2016)
Menurut Sukmawati (2015), bahwa dengan komitmen organisasi yang tinggi dapat
memperkuat atau meningkatkan kinerja pegawai. Komitmen organisasi mengacu pada tiga dimensi.
Pertama,pekerja dengan komitmen afektif yang kuat (strong affective commitment) akan terus
melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya karena ingin berbuat lebih banyak bagi
organisasi. Kedua, pekerja yang terlibat dalam organisasi karena didasarkan pada komitmen
berkelanjutan (kesadaran akan biaya yang harus dikeluarkan jika ia keluar dari perusahaan) tetap
bertahan dalam organisasi. Dan ketiga, pekerja dengan komitmen normatif yang tinggi (perasaan
membela organisasi meskipun ada tekanan sosial) merasa perlu untuk tetap mempertahankan
organisasi.
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