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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 74 

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang. 

Dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati Melaksanakan 

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. 

4.1.2 Tugas pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

Bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Tugas 

Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 
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4.1.2.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Subang  mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. 

 

4.1.2.2 Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, Badan mempunyai fungsi  yaitu : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan 

barang daerah. 
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4.1.3 Visi, Misi dan Logo Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang  

Visi Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : 

1. Visi : Terwujudnya Aparatur  Pemerintah yang Handal dan Berkualitas 

2. Misi : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Memiliki  

Kompetensi, dirumuskan 2 misi yaitu :  

a. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional. 

b. Terwujudnya aparatur Pemerintah yang kompeten. 

 

3. Logo  

Gambar 4.1 

Logo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Subang 
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4.1.4 Unsur Organisasi, Susunan Organisasi dan Tugas Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Subang 

4.1.4.1 Unsur Organisasi 

Unsur Organisasi Badan kepegawaian dan Pengembangan SUmber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, terdiri atas : 

1. Kepala Badan.  

2. Sekretariat. 

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. 

4. Bidang Mutasi dan Promosi. 

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. 

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 

7. Unit Pelaksana Teknis Badan.  

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

4.1.4.2 Susunan Organisasi  

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, terdiri atas : 

1. Kepala Badan  

2. Skretariat, teridir atas : 

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 
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3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian. 

b. Sub Bidang Data dan Informasi. 

c. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

4. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas : 

a. Sub Bidang Mutasi. 

b. Sub Bidang Kepangkatan. 

c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi. 

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi. 

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. 

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi. 

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas : 

a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. 

b. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II. 

c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan. 

7. Unit Pelaksana Teknis Badan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

sebagaimana terlihat dalam gambar 4.2 dibawah ini : 
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Gambar 4.2 

Struktur Oranisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 
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4.1.4.3 Tugas Badan Kepegawaian dan  Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

Perincian tugas unsur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

SUmber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang : 

Paragraf 1 

Kepala Badan 

Pasal 4 

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok Memimpin, mengendalikan 

mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan penyusunan 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1), Kepala Badan mempunyai fungsi :  

a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi Badan;  

e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
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f. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan Kepala Daerah.  

Paragraf 2 

Sekretariat 

Pasal 5 

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan 

administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan 

yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan 

administrasi umum dan kepegawaian serta Keuangan dan barang daerah; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program kerja sekretariat;  

b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, 

administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan Barang 

Daerah;  

c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;  

d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan; 

e. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Barang Daerah;  

f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;  

g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, 

pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;  

h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan; i. Pengelolaan 

naskah badan; 

i. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
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kebijakan Kepala Badan;  

j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat. 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

3. Sekretariat, terdiri atas :  

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.  

Pasal 6 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kegiatan 

serta penyiapan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan; 

b. Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan 

rencana kegiatan badan;  

c. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja 

badan;  

d. Pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan 

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
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mengkoordinasikan asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Pelaksanaan Anggaran (DPA ;  

e. Penyiapan dan penyusunan rancangan kerjasama program bantuan 

provinsi dan pusat;  

f. Pelaksanaan analisis, penyajian data dan informasi badan;  

g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Badan;  

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja badan;  

i. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan Kepala Badan;  

j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

k. Penyusunan laporan hasil pelaksanan kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 7 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah 

tangga, administrasi perjalanan badan, pengelolaan perpustakaan badan 

serta pengelolaan administrasi kepegawaian; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan 

kepegawaian;  
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b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;  

c. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah 

badan;  

d. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-

surat/naskah-naskah badan;  

e. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip badan;  

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan badan;  

g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan 

penyusunan petunjuk pelaksanaannya;  

h. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapatrapat badan;  

i. Pengadaan sarana dan prasarana dinas;  

j. Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana prasarana badan;  

k. Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan badan; 

l. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi badan dan hubungan masyarakat; 

m. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat badan;  

n. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Badan;  

o. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data 

kepegawaian;  

p. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di 

lingkungan badan;  

q. Pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di 

lingkungan badan;  

r. Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, 

mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;  
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s. Pengelolaan kesejahteraan pegawai;  

t. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;  

u. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai;  

v. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di 

lingkungan badan;  

w. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIMPEG);  

x. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan; 

y. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan Kepala Badan;  

z. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

a. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian administrasi umum 

dan kepegawaian;  

b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 8 

1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang 

Daerah;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Barang 

Daerah ;  

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Badan;  
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c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan badan;  

d. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan 

badan;  

e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan; 

f. Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah;  

g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;  

h. Pengadaan dan pengadministrasian sarana prasarana badan;  

i. Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah; 

j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 

k. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan Kepala Badan;  

l. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Barang 

Daerah;  

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

Paragraf 3 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Pasal 9 

1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam Pasal ini, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

mempunyai fungsi :  
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a. Penyusunan program kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi;  

b. Perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;  

c. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk 

pelaksanaan pengadaan;  

d. Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK;  

e. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;  

f. Verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;  

g. Verifikasi dokumen informasi kepegawaian;  

h. Pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;  

i. Fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);  

j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi; 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;  

b. Sub Bidang Data dan Informasi;  

c. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Pasal 10 

1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang pengadaan dan 

pemberhentian; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan 

Pemberhentian; 

b. Perumusan dan pelaksanaan pengadaan;  

c. Penyusunan konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan; 

d. Pemprosesan dokumen pemberhentian;  

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dibidang Pengadaan dan Pemberhentian;  

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengadaan 

dan Pemberhentian;  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 11 

1. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dibidang Data dan Informasi Kepegawaian; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi;  

b. Perencanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;  

c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian;  

d. Penyusunan data kepegawaian;  

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Data dan Informasi;  

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan 

Informasi;  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 12 

1. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai 

tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang Fasilitasi 

Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur 

Sipil Negara (ASN);  

b. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaaan profesi Aparatur 

Sipil Negara (KORPRI dan lembaga profesi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) lainnya);  

c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan 

keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi 

ASN; 

d. Pelaksanaan koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang 

kepengurusan lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);  

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dibidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);  

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi 

Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  
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Paragraf 4 

Bidang Mutasi dan Promosi 

Pasal 13 

1. Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dibidang Mutasi dan Promosi;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan program kerja Bidang Mutasi dan Promosi;  

b. Perumusan kebijakan mutasi dan promosi;  

c. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;  

d. Pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;  

e. Verifikasi dokumen mutasi dan promosi;  

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dibidang Mutasi dan Promosi;  

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Mutasi dan 

Promosi;  

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

3. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas : 

a. Sub Bidang Mutasi ;  

b. Sub Bidang Kepangkatan;  

c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.  
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Pasal 14 

1. Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan 

kebijakan dibidang Mutasi;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Mutasi;  

b. Perencanaan dan pelaksanaan mutasi;  

c. Verifikasi dokumen mutasi;  

d. Pelaksanaan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai 

berdasarkan klasifikasi jabatan;  

e. Penyusunan daftar penjagaan pensiun;  

f. Verifikasi dokumen usulan pensiun;  

g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dibidang Mutasi; 

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Mutasi; i 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 15 

1. Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dibidang Kepangkatan;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kepangkatan;  

b. Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat;  

c. Verifikasi berkas usul kenaikan pangkat;  
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d. Pengusulan berkas kenaikan pangkat;  

e. Verifikasi draf keputusan kenaikan pangkat;  

f. Verifikasi draf keputusan kenaikan pangkat;  

g. Pemprosesan kenaikan gaji berkala; 

h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Kepangkatan;  

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Kepangkatan;  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 16 

1. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan aparatur;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier dan 

Promosi; 

b. Penyusunan pedoman pola pengembangan karier;  

c. Penyusunan daftar urutan kepangkatan;  

d. Penganalisaan dan verifikasi berkas usulan promosi;  

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Karier dan Promosi;  

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  
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Paragraf 5 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 

Pasal 17 

1. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan 

Kompetensi Aparatur;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;  

b. Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;  

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi;  

d. Pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan; 

e. Perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;  

f. Fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;  

g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;  

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengenbangan 

Kompetensi Aparatur;  

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas :  

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi; b 

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;  

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi. 
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Pasal 18 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 

Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan struktural serta 

menganalisa kebutuhan diklat struktural; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 

Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi ;  

b. Penyusuna peningkatan kualifikasi pendidikan;  

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Sertifikasi; 

d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan 

Sertifikasi; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 19  

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan teknis 

fungsional serta menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

fungsional; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Fungsional;  

b. Penyusunan daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;  

c. Penginventarisasian data calon peserta diklat teknis fungsional;  

d. Pengusulan peserta diklat teknis fungsional;  

e. Pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat teknis; 

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;  

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Pasal 20  

1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas Pokok 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan 

kompetensi;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; 

b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;  

c. Pelaksanaan verifikasi berkas usulan kompetensi teknis, managerial 

dan sosial;  

d. Pembuatan konsep pelaksanaan seleksi jabatan;  

e. Penganalisaan metode yang akan digunakan dalam pengembangan 

kompetensi aparatur; 
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f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Pengembangan Kompetensi;  

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Kompetensi;  

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Paragraf 6 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 

Pasal 21 

1. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas 

pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang penilaian kinerja 

aparatur dan penghargaan;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai 

fungsi :  

a. Penyusunan program kerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan;  

b. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;  

c. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan; 

d. Pengelolaan kegiatan penilaian kinerja;  

e. Verifikasi usulan pemberian penghargaan;  

f. Pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;  

g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;  

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penilaian 
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Kinerja Aparatur dan Penghargaan;  

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.   

3. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas :  

a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;  

b. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;  

c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.  

Pasal 22 

1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I mempunyai tugas 

pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan penilaian kinerja aparatur; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I mempunyai 

fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur I; 

b. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;  

c. Pembuatan informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;  

d. Penganalisaan hasil penilaian kinerja aparatur;  

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;  

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian 

dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  
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Pasal 23 

1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II (Kriteria 

Pengelolmpokan Tugas Berdasarkan Pendekatan Layanan) mempunyai 

tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan penilaian kinerja 

aparatur;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II mempunyai 

fungsi :  

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur II;  

b. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;  

c. Pembuatan informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;  

d. Penganalisaan hasil penilaian kinerja aparatur;  

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;  

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian 

dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 24  

1. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas pokok menyusun 

dan melaksanakan kebijakan dibidang disiplin dan penghargaan pegawai;  

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; 
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b. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan aparatur;  

c. Pelaksanaan verifikasi tingkat kehadiran aparatur;  

d. Pengkajian penjatuhan disiplin aparatur;  

e. Penyusunan dan pemprosesan usulan pemberian penghargaan; 

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Disiplin dan Penghargaan;  

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Disiplin 

dan Penghargaan;  

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

Paragraf 7 

Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pasal 25 

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Badan serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan tersendiri.  

Paragraf 8 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 26 

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan.  
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Pasal 27 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;  

2. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di 

lingkungan Badan;  

3. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, 

kebutuhan dan beban kerja;  

4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
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4.2 Deskripsi Responden Penelitian  

4.2.1 Karakteristik Responden  

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data – data deskriptif yang 

diperoleh dari responden. Karakteristik responden dijelaskan berdasarkan 

kondisi pegawai yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, data 

deskriptif diperlukan untuk menggambarkan keadaan dan kondisi dan perlu 

diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian. 

Responden dalam penelitian ini adalah 65 responden yang dijadikan sampel 

dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% dari jumlah seluruh pegawai di 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang yaitu 65. Dan karakteristik responden ini diharapkan dapat 

diperoleh informasi bagaimana sebetulnya dasar dari jawaban responden pada 

pernyataan penelitian yang merupakan sumber data dari tiap variabel yang 

diteliti. 

Tabel 4.1  

Statistic 

 Jenis_Kelamin Usia Pendidikan 

N Valid 65 65 65 

Missing 0 0 0 
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4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

melalui tabel berikut : 

Tabel 4.2 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-Laki 40 61.5 61.5 61.5 

Perempuan 25 38.5 38.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

Diagram 4.1 

 Karakterisstik Jenis Kelamin 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa jenis kelamin 

pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Subang kebanyakan Laki-laki yang berjumlah 40 orang (62%) 

sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 25 orang 

(38%). Hal ini mengindikasi bahwa jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang berjenis kelamin 

laki-laki lebih banyak dari pada pegawai berjenis kelaminn perempuan.  
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4.2.3 Karakteristik Data Responden Berdasarkan Usia 

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia  dapat dilihat melalui 

tabel berikut : 

Tabel 4.3  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-30 4 6.2 6.2 6.2 

31-40 37 56.9 56.9 63.1 

41-50 18 27.7 27.7 90.8 

>50 6 9.2 9.2 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

Digram 4.2 

 Karakteristik Berdasarkan Usia 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 usia antara 20-30 tahun dengan 4 orang (6%), usia 

antara 31-40 tahun dengan 37 orang (57%), usia 41-50 tahun dengan 18 orang 

(28%) dan usia lebih dari >50 tahun dengan 6 orang (9%). Hal ini 

mengindikasi bahwa kebanyakan pegawai Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang berusia antara 31-

40 tahun sebanyak 38 orang atau sama dengan 57,6%. 
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4.2.4 Karakteristik Data Responden Berdasarkan Pendidikan 

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat 

melalui tabel berikut : 

Tabel 4.4 

 Karakteristik Data Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SMA 16 24.6 24.6 24.6 

DIPLOMA 6 9.2 9.2 33.8 

S1 28 43.1 43.1 76.9 

S2 15 23.1 23.1 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

Diagram 4.3  

Karakteristik Data Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut pegawai dengan lulusan SMA sebanyak 16 

orang (25%), Pegawai dengan lulusan Diploma sebanyak 6 orang (9%), 

pegawai dengan lulusaan S1 sebanyak 28 orang (43%) dan pegawai lulusan S2 

sebanyak 15 orang (23%). Hal ini mengindikasi bahwa jumlah pegawai Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang 

kebanyakan berpendidikan S1 dengan jumlah 28 orang atau sama dengan 

43%. 
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4.3 Pengujian Instrumen Penelitian  

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

Profesionalisme Pegawai sebagai variabel bebas yang diberi simbol X, dan 

variabel Produktivitas Kerja sebagai variabel terikat yang diberi simbol Y, 

pada penelitian ini dijadikan sebagai unit analisis adalah pegawai Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang, 

dengan keseluruhan jumlah pegawai 66 orang. Pengolahan data bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh antara variabel-variabel penelitian, pada bagian 

ini akan disajikan uji instrumen penelitian dengan uji validitas dan uju 

reabilitas. 

Selanjutnya kepada responden akan diajukan pernyataan-pernyataan dalam 

bentuk kuesioner dengan alternative jawaban diberi skor 5-1 sesuai dengan 

skala likert sehingga diperoleh data ordinal. Data ordinal tersebut kemudian 

ditransformasi kedalam interval. 

 

4.3.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrument indikator dari 

masing-masing dapat digunakan untuk mnegukur variabel penelitian. 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen penelitian mampu mengukur 

variabel X dan variabel Y. tinggi rendahnta validitas instrument menunjukan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud. Adapun alat penguji yang dipakai adalah rumus 

korelasi Product moment pearson dengan menggunakan software SPSS 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.5  

Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Pegawai 

Item 
R Korelasi antara 

butir & Skor 

r tabel 
Kesimpulan 

(Batas Minimum) 

1 0,599 0,244 Valid 

2 0,667 0,244 Valid 

3 0,538 0,244 Valid 

4 0,361 0,244 Valid 

5 0,609 0,244 Valid 

6 0,440 0,244 Valid 

7 0,635 0,244 Valid 

8 0,687 0,244 Valid 

9 0,679 0,244 Valid 

10 0,481 0,244 Valid 

11 0,715 0,244 Valid 

12 0,573 0,244 Valid 

13 0,605 0,244 Valid 

14 0,805 0,244 Valid 

15 0,735 0,244 Valid 

  

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji validitas variabel Profesionalisme Pegawai 

(X) diperoleh gambaran bahwa uji instrument variabel Profesionalisme 

Pegawai menunjukan semua pernyataan 15 item dapat dikatakan valid, karena 

koefisien yang dihasilkan lebih besar dari 0,244. Nilai tertinggi adalah 

pernyataan item 14 sebesar 0,805 dan nilai terendah adalah pernyataan item 4 

sebesar 0,361 sehingga semua data bias dilanjutkan ke analisis berikutnya. 

 

 

 

 

 



83 
     

 

Uji validitas untuk Produktivitas Kerja (Y), hasil perhitungan dapat 

dijelaskan pada tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

 Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja 

Item 

R Korelasi 

antara butir & 

Skor 

r tabel 
Kesimpulan 

(Batas Minimum) 

1 0,708 0,244 Valid  

2 0,591 0,244 Valid  

3 0,521 0,244 Valid  

4 0,404 0,244 Valid  

5 0,681 0,244 Valid  

6 0,754 0,244 Valid  

7 0,673 0,244 Valid  

8 0,479 0,244 Valid  

9 0,689 0,244 Valid  

10 0,597 0,244 Valid  

11 0,786 0,244 Valid  

12 0,505 0,244 Valid  

13 0,806 0,244 Valid  

14 0,788 0,244 Valid  

15 0,316 0,244 Valid  

16 0,619 0,244 Valid  

17 0,662 0,244 Valid  

18 0,632 0,244 Valid  

19 0,568 0,244 Valid  

20 0,495 0,244 Valid  

 

Berdasarkan tabel 4.6  hasil uji validitas variabel Produktivitas Kerja (Y) 

diperoleh gambaran bahwa uji instrument untuk variabel Produktivitas Kerja 

menunjukan bahwa semua pernyataan 20 item dapat dikatakan valid, karena 

koefisien yang dihasilkan lebih besar dari 0,244. Nilai tertinggi adalah 

pernyataan item 13 sebesar 0,806 dan nilai rendah adalah pernyataan item 15 

sebesar 0,316 sehingga semua data bias dilanjutkan ke analisis berikutnya 

untuk dianalisis lebih lanjut. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. 

Jadi dengan kata lain bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila 

alat ukur tersebut digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang 

sama, dan hasil pengukuran yang diperoleh ralatif  konsisten. 

Setiap instrument harusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama prinsip yang diukur dalam diri 

subyek memang belum berubah. Untuk menghitung koefisien reliabilitas, Alfa 

Cronbach  dalam sugiyono (2013:365) menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑎 =  
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

Σ𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

 

Menurut Sekaran (2003:73), jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 
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Berdasarkan hasil perhitungan rumus Alfa Cronbach dengan menggunakan 

Software SPSS. maka diperoleh keputusan koefisien reliabilitas dari penelitian 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Peneltian 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0.840 35 

 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukan bahwa variabel penelitian mempunyai 

nilai reliabilitas 0,840 yang berarti 0,8, maka bisa dikategorikan reliabilitas baik, 

maka uji reliabilitas tersebut dinyatakan reliable. Keputusan hasil uji reliabilitas 

ini menunjukan bahwa seluruh instrument yang digunakan untuk mengukur 

seluruh item dari variabel profesionalisme pegawai dan produktivitas kerja, 

sebagaimana telah dioperasionalisasikan pada operasionalisasi variabel dapat 

diterima kekonsistensiannya. 

 

4.3.3 Hasil Penelitian Hubungan (Asosiatif) 

Penguji hubungan (asosiatif) untuk melihat ada atau tidak adanya 

hubungan profesionalisme pegawai terhadap produktivitas kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang. 

Maka, sebelumnya telah diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut 

“Terdapat Pengaruh Profesionalisme Pegawai teradap Produktivitas Kerja di 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
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Subang”. 

Pengujian hubungan antara Profesionalisme Pegawai terhadap 

Produktivitas Kerja berdasarkan hasil pengujian Software SPSS dan 

menggunakan rumus koefisien korelasi. Statistik uji ini dipilih berdasarkan 

bentuk data diolah berskala ordinal kemudian ke data interval. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Software SPSS dapat 

dihasilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8  

Pengujian Hubungan (Asosiatif)  

 

Profeionalisme 

Pegawai 

Produktivitas 

Kerja 

Profesionalisme 

Pegawai 

Pearson Correlation 1 .741** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 65 65 

Produktivitas Kerja Pearson Correlation .741** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dijelaskan bahwa antara variabel 

Profesionalisme Pegawai terhadap Produktivitas Kerja di Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang “Kuat” dengan 

nilai 0.741 sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2018:272) nilai tersebut 

berada pada koefisien 0,60-0,79.  

 

 

 

 



87 
     

 

4.3.4 Hasil Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh Profesionalisme 

pegawai terhadap produktivitas kerja, dengan demikian diketahui persamaan 

regrei berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software SPSS  dapat 

dilihat dalam bentuk tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9  

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31.759 6.334  5.014 .000 

Profesionalisme 

Pegawai 

.864 .099 .741 8.762 .000 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dijelaskan bahwa persamaan regresi 

antara Profesionalisme Pegawai terhadap Produktivitas Kerja dapat disusun 

sebagai berikut : 

Y= a + bX 

Y= 31.759 + 0.864X 

Y=31.759+4.32 

Y=36.079 

Dimana : 

X= Profesionalisme Pegawai  

Y= Produktivitas Kerja  
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a = nilai konstanta yang menunjukan bahwa  jika tidak ada Profesionalisme 

Pegawai maka Produktivitas Kerja akan mencapai sebesar 31.759. 

b= koefisien regresi sebesar 0.864 artinya setiap penambahan atau peningkatan 

Profesionalisme 1%, maka Produktivitas Kerja juga akan meningkat 

sebesar 0,864 atau bila pengaruh Profesionalisme 5%, maka akan 

meningkat 4,32. 

 

4.3.5 Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh profesionalisme pegawai terhadap produktivitas kerja. Hasil 

perhitungan determinasi melalui Software SPSS dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

 

1 .741a .549 .542 3.754 2.101 

a. Predictors: (Constant), Variabel_ProfesionalismePegawai 

b. Dependent Variable: Variabel_ProduktivitasKerja 
 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai R 0.741 menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara Profesionalisme Pegawai terhadap Produktivitas 

Kerja. Sedangkan  nilai R Square atau r² merupakan keofisie merupakan 

keofisien determinasi atau koefisien penentu. 

Dari tabel diatas nilai R Square sebesar 0.549 atau 0.549 x 100% = 54.9% 

yang berarti bahwa variabel independen (Profesionalisme Pegawai) 
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mempengaruhi variabel dependen (Produktivitas Kerja) sebesar 54.9% dan 

sisanya sebesar 45.1% yang diperkirakan dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor 

yang tidak diteliti lebih lanjut oleh peneliti dapat diteliti oleh peneliti lain 

sebagai acuan untuk diteliti dan dikembangkan lagi. 

 

4.3.6 Analisis Hipotesis Uji F (Simultan) dan Uji T (Parsial) 

Selanjutnya analisis hipotesis uji F Simultan dan T Parsial. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama – sama variabel 

Profesionalisme Pegawai terhadap variabel Produktivitas Kerja. Dimana 

Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas 

dapat menerangkan variabel terikatnta secara serentak. Sebaliknya Fhitung < 

Ftabel, maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadpa variabel terikat maka akan 

digunakan probability sebesar 10% (α = 0.1). 

H0 : P = 0 : Tidak Terdapat Pengaruh antara Profesionalisme Pegawai  

Terhadap Produktivitas Kerja Di Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Subang. 

H1 : P  ≠ 0 : Terdapat Pengaruh antara Profesionalisme Pegawai Terhadap 

Produktivitas Kerja Di Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Subang. 

Hasilnya jika thitung > ttabel maka H0 ditolak atau Ha diterima. Perhitungan uji 

hipotesis ini menggunakan Software SPSS. 
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Berrdasarkan tabel 4.10, diperoleh thitung sebesar 8.762 dan selanjutnya 

menentukan ttabel, tabel distribusi t dicari pada α = 0.05 dengan derajat bebas N-2 

yaitu 65-2 = 64, maka ttabel diperoleh 1.669 Oleh karena thitung lebih besar dari 

ttabel yaitu 8.762 > 1.669. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Profesionalisme pegawai terhadap 

produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang atau dengan kata lain variabel 

Profesionalisme pegawai (X) memberi pengaruh positif terhadap Produktivitas 

Kerja (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
     

 

4.4 Pembahasan  

4.4.1  Analisis Variabel Profesionalisme Pegawai  (X) 

Terdapat 5 indikator yang dijadikan alat ukur terhadap Profesionalisme 

Pegawai yaitu Kompetensi Aparatur, Loyalitas, Budaya Organisasi, 

Performansi, Akuntabilitas. Tanggapan responden atas pernyatan-pernyataan 

mengenai Profesionalisme Pegawai akan disajikan dalam tabel sebagai 

berikut:  

Diagram 4.4  

Jawaban atas Pernyataan Indikator Kompetensi Aparatur 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 1108 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator Kompetensi Aparatur  dalam produktivitas kerja di Badan 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai 

dan memberikan hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai harus menyadari bahwa pengetahuan 

yang dimiliki individu sudah tertanam dalam dirinya, karena jika pegawai 

menyadari maka akan lebih mudah dalam menilai pengetahuan pada dirinya 

yang nantinya akan dikembangkan menjadi lebih baik. Kemudian dalam 

Pengetahuan yang tertanam dalam setiap  pegawai tidak menjadi penentu 

dalam tercapainya tujuan. Karena pengetahuan juga dapat diperoleh dari 

proses dalam bekerja di dalam sebuah organisasi dan bagaimana pegawai itu 

mempunyai kemauan untuk belajar lebih lanjut. Jadi Pengetahuan yang 

tertanam dalam setiap  pegawai tidak menjadi penentu dalam tercapainya 

tujuan karena yang dilihat prosesnya dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Keahlian seorang pegawai dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi 

pelaksanaan kerja. Karena komunikasi merupakan hal penting demi 

tercapainya tujuan suatu organisasi, jika seorang pegawai dapat berkomunikasi 

dengan baik maka tujuanpun akan dicapai dengan efektif dan efisien. Dan 

keahlian setiap pegawai dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. 

Karena keahlian merupakan  faktor utama dalam mencapai tujuan organisasi, 

maka dengan adanya pelatihan dan pendidikan pegawai dapat meningkatkan 

kualitas kerja pegawai. 
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Diagram 4.5 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Loyalitas 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 751 artinya berada pada kriteria 

indeks tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan bahwa 

indikator Loyalitas dalam produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang sudah 

berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai dan memberikan hasil 

yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Setiap pegawai harus bersikap loyal terhadap 

pekerjaan yang diterima. Karena loyalitas pegawai dapat mempengaruhi 

kinerja organisasi yang tentu saja dapat menjadikan organisasi itu lebih maju, 
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maka dari itu loyalitas pegawai harus dijaga dan pegawai diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab. Jangan 

sampai memberi pekerjaan di luar bidang yang ia minati. Pekerjaan harus 

didelegasikan dengan baik agar setiap karyawan mendapat porsi dan 

bidangnya masing-masing.  

Kemudian bekerja sama antara pegawai dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan secara loyal menjadi faktor pendukung dalam keberlangsungan 

kerja. Karena bekerjasama secara loyal dapat mempermudah dan 

memperlancar tercpainya tujuan organisasi. Maka setiap pegawai di tuntut 

untuk bisa bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara loyal. 

Kurangnya penghargaan terhadap prestasi kerja mengakibatkan loyalitas 

pegawai menurun. Karena pemberian penghargaan terhadap pegawai 

merupakan salah satu cara dimana perusahaan berkomunikasi kepada 

karyawan bahwa mereka menghargai karyawan sebagai bagian penting dalam 

perusahaan. Maka dari itu jika penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai 

kurang mengakibatkan loyalitas pegawai menurun. 
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Diagram 4.6 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Budaya Organisasi 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 846 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator Budaya Organisasi  dalam produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai 

dan memberikan hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai merasa terikat secara emosional di 

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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(BKPSDM). Karena setiap pegawai di beri wewenang berdasarkani tupoksi 

masing-masing, dengan itu pegawaipun akan terikat secara emosional di 

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM).  

Kemudian peraturan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) benar-benar dipatuhi. Karena peraturan 

dibuat untuk mengatur orang-orang yang ada didalamnya dan aturan bukan 

untuk dilanggar, dengan adanya aturan dapat mempermudah tercapainya suatu 

tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kerja tidak selalu dilandasi oleh 

Standar Operasional Prosedur (SOP). Karena salah satu fungsi SOP adalah 

untuk mengatur agar tidak ada lagi yang bekerja di luar sistem atau secara 

menyimpang. Jika SOP tidak dipatuhi dan dilanggar, maka perusahaan tidak 

akan memperoleh hasil yang maksimal, dengan begitu kinerja perusahaan juga 

tidak akan meningkat.  
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Diagram 4.7 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Performansi 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 846 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator Performansi dalam produktivitas kerja di Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai dan memberikan 

hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Prestasi kerja mempengaruhi pencapaian 

tingkat produktivitas yang tinggi. Karena dengan adanya prestasi kerja, 

pegawai lebih merasa dihargai dan hal itu dapat meningkatkan prosuktivitas 
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kerja yang tinggi. Kemudian keinginan pegawai untuk pencapaian kerja 

menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan.  Karena hal itu di 

dorong oleh adanya motivasi dari atasan sehingga pegawaipun termotivasi 

untuk pencapaian tujuan yang telah di tentukan. Pegawai tidak perlu menerima 

perbaikan dalam performansi pada waktu yang akan datang, oleh karena itu 

sangat diperlukan perbaikkan guna menjadikan performansi yang lebih baik 

dalam pekerjaannya.  

Diagram 4.8 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Akuntabilitas 

 

Dari gambaran diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 606 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator akuntabilitas dalam produktivitas kerja di Badan Kepegawaian 
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dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai dan memberikan 

hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki etika kerja yang 

cukup baik. Dapat dilihat dari pemberian pelayanan yang ramah terhadap 

masyarakat dan etika dalam bekerjapun sangat baik. Kemudian dalam setiap 

pekerjaan pegawai harus teliti dalam melaksanakan tugasnya. Karena Seorang 

pegwai yang memiliki sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar 

mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta 

fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Sikap profesional menjadi 

hal penting di dunia kerja karena akan berdampak positif bagi perusahaan. 

Maka dari itu setiap pegawai harus teliti dalam melaksanakan tugasnya. 
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4.4.2 Analisis Rekapitulasi Skor Variabel Profesionalisme  

Hasil analisis rekapitulasi skor variabel Profesionalisme Pegawai serta 

penjelasan dapat dilihat dari grafik 4.9 sebagai berikut : 

Diagram 4.9 

Analisis Rekapitulasi Skor Variabel Profesionalisme Pegawai 

 

Berdasarkan diagram 4.9, jumlah jawaban responden yang menyatakan 

sangat setuju terhadap variabel profesionalisme pegawai menjadi jawaban 

terbanyak adalah sebanyak 45%, responden yang menyatakan sangat setuju 

adalah sebanyak 30%, responden yang menyatakan ragu-ragu adalah sebanyak 

7%, responden yang menyatakan tidak setuju  adalah sebanyak 14% sedangkan 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 4%. 
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4.4.3 Analisis Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Terdapat 5 indikator yang dijadikan alat ukur terhadap produktivitas kerja 

yaitu Kemampuan, Meningkatkan Hasil Yang Dicapai, Semangat Kerja, 

Pengembangan Diri dan Hasil Kerja. Tanggapan responden atas pernyataan-

pernyataan mengenai Produktivitas Kerja akan disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Diagram 4.10 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Kemampuan 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan setuju lebih 

besar dengan hasil perolehan indeks 1138 artinya berada pada kriteria indeks 

sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan bahwa 

indikator kemampuan dalam produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang sudah 

berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai dan memberikan hasil 

yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai harus memiliki kemampuan yang 

sesuai dengan posisi dan jabatan yang diberikan kepadanya. Agar pekerjaan 

yang diberikan dapat terselesaikan secara baik dan maksimal. Kemudian 

pegawai memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja 

secara maksimal, agar hasil yang diingin kan dapat terselesaikan secara 

maksimal. Seluruh pegawai memiliki keterampilan yang sangat baik dalam 

melaksanakan tugas kerja. 

Diagram 4.11 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Meningkatkan Hasil Yang Dicapai 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 1163 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator meningkatkan hasil yang dicapai  dalam produktivitas kerja di 
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai 

dan memberikan hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Seluruh pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan harus mendapatkan hasil yang terbaik agar pekerjaan terselesaikan 

sesuai dengan tujuannya. Kemudian seluruh pegawai selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas kerja agar hasil pekerjaannya dapat maksimal. Dalam 

mengerjakan tugas pegawai selalu bersungguh-sungguh agar tidak terjadi 

kesalahan. Dalam meningkatkan hasil yang dicapai suatu pekerjaan tidak perlu 

melibatkan pegawai lain, dalam hal ini hubungan antar pegawai diperlukan 

agar pekerjaan yang melibatkan suatu tim dapat terlaksana dan terselesaikan 

sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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Diagram 4.12 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Semangat Kerja 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 1111 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator Semangat Kerja  dalam produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai 

dan memberikan hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Semangat kerja yang diperoleh pegawai dapat 

mencerminkan produktivitas kerja yang maksimal. Kemudian motivasi 
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merupakan faktor dari semangat kerja pegawai dalam meningkatkan 

produktivitas kerja, agar dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai 

termotivasi untuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan bersungguh- 

sungguh. Pegawai tidak pernah mengeluh dan merasa berat terhadap beban 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai, karena sudah menjadi 

tanggungjawab pekerjaan yang diterima. 

 

Diagram 4.13 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Pengembangan Diri 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 1102 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 
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bahwa indikator Pengembangan Diri  dalam produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai 

dan memberikan hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Program pengembangan diri meningkatkan 

keahlian kerja pada pekerjaan pegawai saat ini, jadi program pengembangan 

diri sebaiknya diperbanyak sesuai dengan pengembangan diri pegawai agar 

dapat selalu mengembangkan dirinya dalam pekerjaan yang diterima. 

Kemudian pegawai yang mengikuti program pengembangan diri lebih 

kompeten dibidang pegawai lain yang tidak pernah mengikuti pelatihan, 

terlihat dalam pekerjaannya maka dari itu suatu program pengembangan diri, 

pelatihan dan sebagainya lebih di tingkatkan lagi agar pegawai dapat 

meningkatkan produktivitas kerjanya. Dan dengan adanya program 

pengembangan diri pegawai agar bisa selalu berusaha memperbaiki kesalahan 

dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.  
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Diagram  4.14 

Jawaban atas Pernyataan Indikator Hasil Kerja 

 

Dari diagram diatas, mayoritas responden yang menjelaskan sangat setuju 

lebih besar dengan hasil perolehan indeks 1170 artinya berada pada kriteria 

indeks sangat tinggi. Dengan demikian, data tersebut memberikan penjelasan 

bahwa indikator Hasil Kerja dalam produktivitas kerja di Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pegawai dan memberikan 

hasil yang positif terhadap produktivitas kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Hal ini menunjukan bahwa Pegawai melakukan pekerjaan dengan 

mengutamakan hasil kerjaan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang 

ada, agar hasil kerja bissa meningkatkan hasil yang dicapai.yang dapat 

menunjukan kualitas kerja seorang pegawai secara optimal. 
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4.4.4 Analisis Rekapitulasi Skor Variabel Produktivitas Kerja  

Hasil Analisis rekapitulasi variabel produktivitas kerja dan penjelasannya 

dapat dilihat dari diagram 4.15 sebagai berikut: 

Diagram 4.15  

Analisis Rekapitulasu Skor Variabel Produktivitas Kerja 

 

Berdasarkan diagram 4.15 jumlah jawaban responden yang menyatakan  

sangat setuju dan setuju terhadap variabel  produktivitas kerja  menjadi jawaban 

terbanyak adalah sebanyak 35%, responden yang menyatakan ragu-ragu adalah 

sebanyak 6%, responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 14%, 

sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 

10%. 
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4.4.5 Pengaruh Profesionalisme Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja 

di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 

 

Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukan secara statistik 

bahwa variabel X terhadap variabel Y telah sesuai dengan hipotesis yang telah 

dikemukakan. Dari data pada pengujian hipotesis sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama yaitu mempresentasikan pengaruh 

profesionalisme pegawai terhadap prduktivitas kerja terdukung. 

Hal ini menunjukan bahwa profesionalisme pegawai  merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Kemampuan 

meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri serta hasil 

kerja adalah sanga penting dan memiliki hubungan dengan profesionalisme 

pegawai. Semakin baik profesionalisme pegawai maka semakin meningkatnya  

dan baik produktivitas kerja yang dilakukan pegawai dalam melakukan 

pekerjaan. 

Untuk melihat pengaruh profesionalisme pegawai terhadap produktivitas 

kerja, dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dengan 

demikian diketahui persamaan regresi berdasarkan perhitungn dengan 

menggunakan software SPSS ver 25.0 dapat dilihat dalam bentuk tabel  4.11 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31.759 6.334  5.014 .000 

Profesionalisme 

Pegawai 

.864 .099 .741 8.762 .000 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

Berdasarkan tabel 4.11  diatas, menunjukan bahwa adanya hubungan 

antara profesionalisme pegawai terhadap produktivitas kerja dengan hasil 

perhitungan thitung lebih besar dari ttabel yaitu 8.762 > 0,244. Begitupun sig. 

0.000 < (0,1), maka  H0 ditolak dan H1 diterima.  

Jadi kesimpuannya, terdapat hubungan yang signifikan antara 

profesionalisme pegawai terhadap produktivitas kerja di Badan kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Jika profesionalisme pegawai berjalan baik dan maksimal, maka produitivitas 

kerja pun berjalan maksimal.  

Untuk menghitung seberapa besar pengaruh proesionalisme pegawai 

(X) terhadap produktivitas kerja (Y), menurut uji determinasi sebagai berikut : 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh profesionalisme pegawai terhadap produktivitas kerja. Hasil 

perhitungan koefisien determinasi melaluli software  SPSS ver 25.0 dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

 

1 .741a .549 .542 3.754 2.101 

a. Predictors: (Constant), Variabel_ProfesionalismePegawai 

b. Dependent Variable: Variabel_ProduktivitasKerja 
 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukan nilai R Square 

sebesar 0.549 atau 0.549 x 100% = 54.9% yang berarti bahwa variabel 

independen (Profesionalisme Pegawai) mempengaruhi variabel dependen 

(Produktivitas Kerja) sebesar 54.9% dan sisanya sebesar 45.1% yang 

diperkirakan dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor yang tidak diteliti lebih 

lanjut oleh peneliti dapat diteliti oleh peneliti lain sebagai acuan untuk diteliti 

dan dikembangkan lagi. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peran profesionalisme pegawai 

merupakan faktor penting dalam menentukan produktivitas kerja. Dimana 

profesionalisme pegawai ciri utama organisasi, dan tujuan utama 

profesionalisme pegawai adalah untuk meningkatkan tercapainya tujuan 

organisasi.  Dimana organisasi mempunyai peraturan – peraturan yang 

menuntut pegawai untuk patuh terhadapnya sehingga pegawai mempunyai 

sikap profesionalisme yang tinggi agar tujuan organisasi tercapai dengan hasil 

produktivitas yang maksimal. 
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