
Analisis Pengaruh Pelatihan, Pendidikan dan Fembinaan Karyawan 
terhadap -Knerja Pegawai Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong 

Abstract: The aim of this research are analyzing any influencing factors as such Human Resources Devel- 
opment (PSDM), which it's containing training, educational and maintenance for stafl which purposed to 
the performance of employment of Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. Second analyzed Human Re- 
sources Development (PSDM) factors which have influenced dominant into performance of employment of 
Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. With Regression of Linier Multiple Analyzing. Multiple Correla- 
tion and so Partial Correlation gained from research result as such below that Human Resources Develop- 
ment factor including staff training, staff education and staff maintenance having general influencing into 
staffperformances for Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. It proved from analyzed result of Multiple 
Correlation and F test through F-sum largest than F-table. Meanwhile deeply relation between staff 
performance and Human Resources Development of Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong showed R2. 
That staff maintemnce, which one of factor of Human Resources Development have dominated influenced 
into staff performance of Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. Its showing through analyzed to Linier 
Regression, Partial Correlaiion, i iest and 12, where variable od staff maintenace obtaining regression 
value, partial correlation, t test and 12 that largest among another independent variable (training and 
maintenance stafing). 

Keywords: training employment, stafing educational, staffing maintenance, stafing performance 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset 
sebuah organisasi yang paling berharga, karena 
dengan sumber daya manusia yang baik maka diha- 
rapkan mampu untuk menjawab semua tantangan 
yang datang baik dari dalam maupun luar organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kualiks Sumber DayaManusia yang dibutuhkan 
dapat terpenuhi dengan dilakukannya peugem- 
bangan yang mengarah kepada pendidikan dan 
pelatihan Sumber Daya Manusia. Pendidikan dan 
pelztihan merupakan upaya untuk mengembangkan 
Sumber Daya Manusia (SDM), terutama untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual dan kepri- 
badian manusia. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang disoroti 
pengembangannya dalam penelitian ini adalah SDM 
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Kabu- 
paten Sorong, karena peramya sanga; menentukan, 
yaitu sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator 
pembangunan. Oleh karena itu, untuk dapat 

meningkatkan kualitas agar mereka memiliki sikap 
dan perilaku pengabdian, kejujuran, tanggung jawab 
dan disiplii dalam memberikan pengayoman kepada 
masyarakat sesuai dengan tuntutan nurani rakyat, 
maka "pembinaan SDM selama bekerja dilakukan 
melalui pendidikan dan pelatihan, baik bersifat mana- 
jerial, teknis fungsional maupun bersifat struktural" 
(Setiono, 1997:19). Pola pembinaan pegawai juga 
diselaraskan dengan peningkatan kesejahteraan, 
karena keduanya saling berkaitan sebagai penentu 
keberhasilan pembinaan aparatur. Keberhasilan 
pembinaan aparatur ditentukan oleh kinerja yang 
dihasilkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 
dilakukannya. Melalui Pengembangan Sumber daya 
Manusia (PSDM) dapat diukur efektivitasnya dari 
kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. 

Di lingkungan kantor Sekretariat Kabupaten 
Sorong, peranan pegawai atau karyawan adalah 
sangat penting, baik itu secara individu maupun 
kelompok. Karyawan sebagai aset d m  unsur utama 
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dalam organisasi memegang peranan sangat menen- 
tukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua 
unsnr sumber daya organisasi tidak akan berfimgsi 
tanpa ditangani manusia yang merupakan penggerak 
utamajalannya organisasi. Dalam setiap aktir'itasnya 
haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai 
dengan rencana kerja yang ditetapkan, atau dengan 
kata lain mempnnyai efektivitas dan kinerja yang 
tinggi. 

Kinerja pegawai pada umumnya terdorong 
dengan adanya promosi, kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, adanya inisiatif, kreatifitas, imbalan dan lain- 
lain. Narnun bentnk ganjaran yang demikian tidak 
sepenuhnya adalah benar bergantung sistem penge- 
lolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut beri- 
kut asumsi-asumsi yang mendasarinya. Sistem 
pengelolaan sumber daya manusia yang tepat meru- 
pakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai 
tujuannya. Proses pengelolaan lingkungan hams 
didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, 
yang diharapkan melalui pendidikan, pelatihan dan 
pembinaan akan menghasilkan karyawan-karyawan 
dengan sifat dan sikap serta mempunyai daya tang- 
gap, inisiatif dan kreatif, serta berkinerja yang tinggi. -~ - -. 

Penelitian ini bertuiuan untuk meneanalisis ., 
pengaruh faktoi-faktor Pengembangan Sumber 
Daya Manusia yang terdiri dari pelatihan, pendidikan 
dan pembinaan pegawai terhadap Kinerja Pegawai 
Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. Kedua, 
menganalisis faktor Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang berpengaruh dominan terhadap 
Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat Kabupaten 
Sorong. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 
segala upaya yang sistematis dan terencana dalam 
rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas 
SDM, baik yang menyangkut aspek fisik maupun 
non fisik, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang 
tinggi bagi dirinya dan organisasinya (Nimran, 
1995:28). 

Pelaksanaan pengembangan sumber Daya 
manusia perlu mempertimbangkan beberapa faktor, 
vaitu: ~ak to r  hte&. terdiridari misi dan tuiuan 
organisasi, strategi pencapaim tujuan, sifat dan jenis 
kegiatan, Jenis ieknologi yang digunakan, dan faktor 
eksternal, yang terdiri dari kebijakan pemerintah, 
sosio-budaya masyarakat dan perkembangan ilmu 
pengetahuh dan teknologi (~itoatmodjo,-1998%). 

Usaha-usaha Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dapat diarahkan pada 3 (tiga) sasaran, yaitu 
aspek kognitif, aspekpsikomotorik dan aspek afektif' 
(Nimran, 1995:28). Aspek kognitif, yaitu menyang- 
kut kemampuan pikir manusia untuk mengetahui, 
memahami, dan menjelaskan suatu fenomena. Dalam 
kehidupan sehari-hari istilah ini sering disebut dengan 
pengetahuan (knowledge).Aspek psikomotorik, 
yaitu menyangkut kemampuan manusia memanfaat- 
kan anggota fisiknya untuk mengerjakan suatu peker- 
jam atau menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan 
sehari-hari istilah ini sering disebut dengan keteram- 
pilan (skills). Aspek afektif, yaitu menyangkut 
kemampuan manusia untuk menangkap dan menerje- 
mahkan segala sesuatu dengan mata hatinya, yang 
kemudian menjadi pembimbingnya dalam bertindak. 
Dalam kehidupan sehari-hari aspek ini dekat dengan 
konsep tentang moral, mental, etika, dan sikap (at- 
~itudes). Jadi, dapat dikatakan bahwa sasaran dari 
Pengembangan Sumber Daya Manusia itu pada 
dasamya adalah berkenaan dengan pengetahnan 
(knowledge), keterampilan (skills), dan s i a p  (atti- 
tudes) (Nimran, 1995:28). 

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan 
Sumber Daya Manusia bagi karyawan banyak 
memberikan nasnkan positif yang berhubungan 
dengan kemauan dan kemampuan karyawan dalam 
menyelesaikan peke jaannya, &nggaeksistensi diri 
dan rasa percaya din akan tumbuh dan terus berkem- 
bang yang pada akhimya mampu mendorong pres- 
tasi kerja karyawan dan menunjukkan produktivitas 
kerja organisasi itu sendiri. 

Langkah-langkah yang ditempuh agar berbagai 
manfaat pelatihan dan pengembangan dapat dirasa- 
kan semaksirnal mungkin, didahului dengan penentuan - - 

kebutuhan akan dilaksanakannya snatu pelatihan dan 
pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM). Kebn-' 
tuhan apakah yang mendesak untuk dilaksanakah 
sehubungan dengan SDM. Kemudian, sasaran apa- 
kah yang hendak dicapai beserta penetapan isi pro- 
gram sesuai dengan kebutuhan dan sasaian yang 
diinginkan. Selanjutnya diidentifikasikan prinsip- 
prinsip belajar yang'karus dikerjakin sehubungan 
dengan isi program yaig'telah disusun, yang diikuti 
dengan pelaksanaan pro@,+ beserta ide~ltifikasi 
manfa% mampu dihasilkari. Langkah terakhir dari 
program pelatihan dan pengembangan adalah peni- 
laian atas pelaksanaan program yang telah dilakukan 
untuk mengetahui perolehan hasil yang telah,dicapai 
(Siagian, 1993: 187). 
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Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya 
untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia, ter- 
utama untuk mengembangkan kemampuan intelektual 
dan kepribadian manusia. 

Pendidikan dan pelatihan dibedakan menjadi 
Pendidikan (formal) di dalam suatu organisasi adalah 
suatu proses pengembangan kemampuan ke arah 
yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. 
Sedangkan pelatihan (training) mempakan bagian 
dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk 
meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus 
seseorang atan kelompok orang (Notoatmodjo, 
1998:25). 

Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang 
sebagai salah satu bentuk investasi. Oleh karena itu, 
setiap organisasi atau instansi yang ingin befkem- 
bang, maka pendidikan dan pelatihan bagi karyawan- 
nya harus memperoleh perhatian besar. Pendidiian 
mempakan suatu proses pengembangan seseorang 
meialui kegiatan formal di sekolah. Sedangkan pela- 
tihan mempakan suatu kegiatan untuk memperbaillc 
kemampuan ke rja seseorang atas teknis peiaksanaan 
kerja tertenti 

Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi 
sebagai upaya untuk pengembangan Sumber Daya 
Manusia adalah suatu siklus yang harus te jadi tems- 
menerus. Hal hi terjadi karena organisasi itu h a t s  
berkembang untuk mengantisipasi perubahan- 
pembahan di luar organisasi tersebnt. Untuk itu, 
maka kemaiipuan sumberdaya manusia aiau karya- 
wan organisasi harus terns-menerus ditingkatkan 
seirama dengan kemajuan dan perkembangan orga- 
nisasi. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia khusus- 
nya Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu 
kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil dengan sistem karier dan 
prestasi kerja ini sebagai salah satu unsur pemb'iaan, 
yang apabila dilaksanakan dengan baik akan menim- 
bulkan kegairahan kerja dan rasa tanggung jawab 
yang besar dari seluruh pegawai. 

Sistem karier yang dimaksuddi sini adalah suatu 
sistem kepegaw~an, yang untuk pengangkatan perta- 
ma didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan. 
Sedangkan dalam pengembangannya lebih lanjut, 
yang meliputi masa kerja, pengalaman, kesetiaan, 
pengabdian dan syarat-syarat objektif lainnya juga 
tunrt menentukan pengangkatan seorang pegawai. 

Dalam sistem karier dimungkinkan naik pangkat 
tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan 
dilaksanakau berdasarkan jenjang yang telah 
ditentukan. 

Sistem prestasi kerja yang dimaksud di sini 
adalah suatu sistez kepegawaian yang untuk peng- 
angkatan seorang pegawai dalam snatu jabatan 
didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah 
dicapai oleh orang itu. Kecakapan tersebut harus 
dibuktian dengan lulus ujian jabatan dan prestasinya 
itu harus terbukti secara nyata. 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan cara 
melalni sistem karier dan prestasi kaja diharapkan 
akan memperoleh hasil seorang Pegawai Negeri 
yang berdedikasi tinggi, punyaloyalitas besardalam 
peiaksanaan tugas, seria mampu menunjukkan 
prestasi ke rja bagi tugas-tugas pelayanan publii yang 
prima. 

Kinerja ataG disebut juga dengan prestasi kerja 
adalah "hasi! ke rja yang dicapai oleh seseorang da- 
lam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada- 
nya" (Siswanto, 1987:195). 

Dalam upaya ineningkatkan kinerja seorang 
karyawadpegawai diperlukan suatu penilaian kinerja 
yang disebut dengan performance appraisal. 
Penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik 
aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan 
pekerjaan. Penilaian kinerja mempakan salah satu 
fungsi mendasar personalia, yang kadang-kadang 
disebut juga dengan review kinerja, penilaian karya- 
wan, evaluasi kinerja, atau rating persoualia. Semua 
istilah tersebut. berkenaan dengan proses y z g  sama. 

Penilaian kinerja (performance appraisal) 
secara keseluruhan mempakan proses yang berbeda 
dari evaluasi pekerjaan (job evaluation). Penilaian 
kinerja berkeiaan dengan seberapa baik seseorang 
melakukan pekerjaan yang ditugaskaddiberikan. 
Evaluasi pekerjaan menentukan seberapa tinggi 
sebuah pekerjaan berharga bagi organisasi, dan 
dengan deaikian, pada rentang berapa gaji harus 
diberikan kepada pekerjaan tersebut (Simamora, 
1995:328). 

Pengukuran kinerja mempakan snatu metode 
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibanding- 
kan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 
kinerja hdak dimaksudkan untuk berperan sebagai 
mekanisme untuk memberikan penghargaad hukum- 
an (reward/punishment), akan tetapi pengnkuran 
kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat 
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manajemen untuk memperbaiki kine rja organisasi 
(Lembaga Administrasi Negara, 20005). 

Pengukuran kine j a  dalam peme~tahan bukan- 
lah suatu aktivitas yang baru. Setiap departemen, 
satuan kerja, dan Unit F'elaksana Tugas, ielah dipro- 
gram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan 
berkala (briwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi. 

Tujuan pokok sistem penilaian kinerja adalah 
menghasilkan informasi yang akurat dan valid berke- 

Manusia yang terdiri dari Pelatihan Pegawai, 
Pendidiian Pegawai dan Pembinaan Pegawai secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 
Kinerja Pegawai. Kedua, Pembinaan Pegawai mem- 
pmyai pengaruh dominan terhadap Kine rjapegawai. 

METODE 
Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (ex- 

planatory) yaitu penelitian yang berusaha menjelas- 
kan hubungan kausal yang terjadi antara variabel- 

naandengan perilaku dan kinerjaanggotaorganisasi. variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 
Semakin akurat dan valid informasi yang dihasilkan dimmuskan. Lingkup penelitian ini adalah faktor- 
oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi 
nilainya terhadap organisasi. Sedangkan tujuan 
khususnyapertama, merupakan basis bagi evaluasi 
reguler terhadap kinerja anggota-anggota organisasi. 
Apakah seorang individu dinilai kompeten atau tidak 
kompeten, efektif atau tidak efektif, dan seterusnya 
adalah didasarkan pada informasi yang dihasilkan 
oleh sistem penilaian kinerja. Kedua, dengan sistem 
penilaian kine rja akan memudahkan dilakukannya 

faktor pengembang& Sumber Daya Manusia, beru- 
pa pendidikan, pelatihan dan pembinaan pegawai 
yang mempengaruhi kinerja pegawai pada Kantor 
Sekretariat Kahupaten Sorong. Responden dalam 
penelitian ini adalah karyawan yang ada di Kantor 
Sekretariat Kabupaten Sorong yaitu sebanyak 31 
orang responden. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
pengembangan pribadi anggota organisasi. Operasionalisasi dari masing-masing variabel 

Berdasarkan pembahasan teori di atas, hipo- 
yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan 

tesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut, 
sebagai berikut: 

pertama faktor-faktor Pengembangan Sumber Daya 

Tabel 1 Indikator Instrumen Penetitiao 
Indikator Variabel Penelitian Varisbel Penelitian Item 

Jndikator Variabel Penelitian 
Variabel Bebas 
1. Pelatihan a. Banvaknva oelatihan 1) Jenis oelatihan strukNral. , . .  

Pegawai (X,) 2j ~ a n ~ & n ~ a  pelatihan fungsional yang 
diikuti. 

b. Kont!ibusi hsi! 
pelatihan dengan tugas 3) Bantuan hasil pelatihan terhadap 
ataupekeqaan yang pelaksanaan tugas atau peke rjaan. 
dilakukan 4) Perlunya diadakan pelatihan unNk 

. . menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 
2. Pendidikan a. Tingkat pendidikan 5) Pendidikan terakhir. 

Pegawai (Xz) 
b. Kesesuaian pen- 6) Kesesuaian latar belakang pendidikan 

didikan dengan dengan pelaksanaan tugas. 
pelaksanaan Ngas 7) Latar belakang pendidikan dapat 

rnembanm pelaksanaan  gas. 
3. Pembinaan a. Kebadiran 8) Frekuensi kehadim. 

Pegawai (X3) 
b. Kemampuan dan 9) Kemampuan menyelesaikan peke rjaan. 

dorongan 10) Adanya motivasi. 
11) Adanyaloyalitas. 

Variabel Terikat ' a. Ketepatan waktu 12) Kesesuaian waktu penyelesaian tugas 
antara perintah kerja dengan ha i l  keqa. Kinerja Pegawai penyelesaian  gas 

W) 13) Ketepatan w a h  penyelesaian Ngas. 
14) Penggunaan waktu lembur. 

15) Penanggungjawaban ha i l  kerja 
b. Penanggungjawaban 16) Peningkatan ha i l  ke ja .  

pekerjaan 
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Agar data dari hasil penelitian yang diperoleh Persamaan Regresinya adalah: 
mempunyai tingkat akurasi atau ketepatan dan ke- Y = 2,366 + 0,344 X, + 0,051 X2+ 0,375 $+ e 
ajegan atau konsistensi yang tinggi, maka instrumen 
penelitian harus diuji Validitasnya dengan menggu- pengujian~ptes~ p e m a  
nakan Korelasi ProductMoment, di samping itu juga 
hams diuji keandalannya atau reliabilitasnya dengan Hipotesis pertama yang diajukan dalam pene- 

menggunakan nunus Alpha Combach (a). litian ini adalah "Diduga bahwa faktor-faktor 
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri . - 

Teknik Analisis Data dari Pelatihan Pegawai, Pendidikan Pegawai dan 
Pembinaan Pegawai secara bersama-sama mem- 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier punyai pengab terhadap ~ i ~ ~ ~ j ~  pegZwai~~. 
berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui Pengujian bipotesis pertama dilakukan dengan 
sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel menggunakan uji F uji dengan melihat variabel- 
bebas dengm vkabel tefiat, baik secara bersama- variabel bebas secara simultan (bersama-sama) 
samamauPun secara~arsial. S~esifikasimodel Yang sejauhmana pengaruhnya terhadap variabel terikat, 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 6ap.t di!ij?nt d ~ i  b e s ~ n y a  &C F h,tunp, I~A~G..;~., ..Yu..Y .".. 
Y = a + b,X, + b,X2 + b3X3 + e korelasi berganda (R) ataupun koefisien determinasi 
Di mana: berganda (R2). Dari hasil perhitungan menunjukkan 
Y = Kineja Pegawai, a = konstanta, b = koefisien bahwa Fhlfung besarnya 48,825 dengan probabilitas 

regresi berganda, XI = pelatihan pegawai, X2 = ke~alzhan (sk) 0,000 (e %) dan F,,, 2,60 {hgkat 

pendidiian pegawai, X3=pembinaan pegawai, e = keperca~aan 5 %). Karma FhltUng lebih besw dari 

siandart error estimation. F,,,, berarti model yang digunakan dalam penelitian 

~ j i  ~~~i ~ l ~ ~ i k  dilakukan dengan ajuan agar ini sangat akurat. Hasil uji t menunjukkan di antara 

teknik analisis regresi yang apakah cukup tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
handal dm kuat dip*ai untuk memprediksi, oleh terdapat dua variabel yang signifian dan satu varia- 
karena itu, perlu dilakukan serangkaian uji asumsi be1 Y W  tidak sigflian yaia pendidikan pegawai 

ek,.3non?ebri agar model analisis dalam pengujian im berdasarkan ha1 tersebut maka hipotesis pertama 

telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linierity Y W  men~atakan bahwa simultan terda~at 

Unbiased EstimatedJBeberapa asumsi klasik yang ~engwuh Yang signifikan antara variabel bebas 

has dipenubi dalampenelitian ini, yaitu non auto- terhadap variabel terikat ditolak atau tidak bisa 

korelasi; homokedastisitas dan non multikoleniaritas. dibuktikan kebenarann~a. 
Nilai RZ besarnya 0,844. Hal mi berarti bahwa 

HASIL sumbangan variasi naik turunnya variahel bebas, 
yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari Pelatihan Pegawai, Pendid ik~  Pegawai 
31 Orang+ sebagai kar~awan di Kantor Selcletkat dan pembinaan pegawai secara bersama-sama 
Kabnpaten Sorong. (simultan) mempunyai pengaruh terbadap variasi naik 

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Koefsien T ~ I w ~  Probabilitas Partial Variabel Re resi @F = 150) (Sie;.) 2 
XI 0.344 4.535 0.000 0.1183 

xi 0,375 3,656 0,001 0,1406 
Constant = 2,366 
Multiple R = 0,919 
R Sauared (R2) = 0.844 . . 
F R ~ O  = 48,825 
Probabilitas (Sig.) = 0,000 
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turunnya variabel terikat, yaitu Kinerja Pegawai 
sebesar 84,4% sedangkan sisanya sebesar 156% 
dipengamhi oleh faktor lain di luar model. 

Pengujian IIiptesis Keriua 
Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah diduga bahwa variabel Pembinaan Pega- 
wai mempunyai pengamh dominan terhadap Kinerja 
Pegawai. Pengujian Hipotesis kedua dilakukan 
dengan menggunakan Uji t dan koefisien determinasi 
parsial (rZ). Namun sebelumnya terlebih dahulu 
dilakukan analisis dengan melihat tanda dari koefisien 
regresinya untuk masing-masing variabel. 

Variabel bebas pertam, yaitu pelatihan pegawai 
bertanda positif (+) dengan koefisien regresi sebesar 
0,344. Tanda positif berarti bahwa dengan dilaku- 
kannya pelatihan terhadap pegawai akan semakin 
tinggi kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat 
Kabupaten Sorong, dengan asumsi variabel bebas 
yang lain konstan. Hal ini didukung oleh besamya 
tingkat signifikm-si da;? koefisien regresi yang ditunjuk- 
kan pada besarnya nilai t dari variabel tersebut. 
Besamya $, (hitung) adalah 4,535 dengan signifi- 
kansi 0,000 dan tub (tabel) adalah 1,6449 dengan 
tingkat kepercayaan 5%. Karena $, lebih besar dari 
t,,, dapat dikatakan bahwa secara parsial variasi 
variabel bebas, yaitu pelatihan pegawai berpengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kinerja 
pegawai pada Kantor Sekretariat Kabupaten 
Sorong, apabilz variabel bebas yanglainnyakonstan. 
~ e d a n ~ k a n  apabila dilihat dari koefisien determinasi 
(r2), untuk variabel bebas pelatihan pegawai mem- 
punyai sumbangan terhadap variabel terikat, yaitu 
kine rja pegawai pada Kantor Sektetariat Kabupaten 
Sorong sebesar 0,1183 (11,83%). Hal ini berarti 
bahwa sumbangan variasi naik turunnya variabel 
bebas pelatihan pegawai terhadap naik turunnya 
variasi variabel terikatnya, yaitu kinerja pegawai 
pada Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong sebesar 
11,83%, jika variabel bebas yang lainnya dianggap 
konstan. 

Varizbel bebas kedua, yaitu pendidikan pegawai 
bertanda positif (+) dengan koefisien regresi sebesar 
0,05128. ~ a n d a  positif berarti bahwa dengan diiaku- 
kannya pendidikan terhadap pegawai akan semakin 
tinggi kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat 
Kabupaten Sorong, apabila variabel bebas yang lain 
konstan. Hal ini didukung oleh besamya tingkal 

signifikansi dari koefisien regresi yang ditunjukkan 
pada besamya nilai t dari variabel tersebut. Temyata 
besamya $, (hitung) adalah 0,863 dengan signifi- 
kansi 0,396 dan tab (tabei) adaiah 1,6449 dengan 
tingkat kepercayaan 5%. Karena L, lebih kecil dar. 
t,,, dapat dikatakan bahwa secara parsial variasi 
variabel bebas, yaitu pendidikan pegawai tidak 
mamu menielaskan variasi variabel terikat. vaitu ., . , 
kinerja pegawai pada Kantor Sektetariat Kabupaten 
Sorong, apabila variabel bebas yang lainnya konstan. 
Sedangkan apabila dilihat dari koefisien determinasi 
(rZ), untuk variabel bebas pendidikan pegawai 
mempunyai sumbangan terhadap variabel terikat, 
yaitu kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat 
Kabapaten Sorong sebesar 0,0026 (0,26%). Hal 
ini berarti bahwa sumbangan variasi uaik turunnya 
variabel bebas pendidiian pegawai terhadap naik 
turunnya variasi variabel terikatnya, yaitu kinerja 
pegawai pada Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong 
sebesar 0,26%, jika variabel bebas yang lainnya 
dianggap konstan. 

Variabel bebas ketiga, yaitu pembinaan pegawai 
bertanda positif (+) dengan koefisien regresi sebesar 
0,375. Tanda positif berarti bahwa dengan dilaku- 
kannya pembinaan terhadap pegawai akan semakin 
tinggi kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat 
Kabupaten Sorong, apabila variabel bebas yang iain 
konstan. Hal ini didukung oleh besamya tingkat 
signifiansi dari koefisien regresi yang ditunjukkan 
pada besamya niiai t dari variabel tersebut. Temyata 
besamya 5, (hitung) adalah 3,656 dengan signifi- 
kansi 0,000 (0 %) dan tab (tabel) adalah 1,6449 
dengan tingkat kepercayaan 5%. iiarena $, iebiin 
besar dari tab, dapat dikatakan bahwa secara parsial 
vaiiasi variabel bebas, yaitu pembinaan pegawai 
mampu menjelaskan variasi variabel terikat, yaitu 
kinerja pegawai pada Kantor Sektetariat Kabupaten 
Sorong, apabilavariabel bebas yanglainnya konstan. 
Sedangkan apabila diliiat dari koefisien determinasi 
(P), untuk variabel bebas pembinaan pegawai mem- 
punyai sumbangan terhadap variabel terikat, yaitu 
kinerjdpegawai pada Kantor Sekretariat Kabupaten 
Sorong sebesar 0,146 (14,6%). Hal ini berarti bah- 
wa sumbangan variasi naik turunnya variabel bebas 
pembinaan pegawai terhadap naik turunnya variasi 
variabel terikatnya, yaitu kinerja pegawai pada 
Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong sebesar 
14,6%, jika variabel bebas yang lainnya dianggap 
konstan. 
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Pembinaan Pegawai mempunyai koefisien menunjang peningkatan kinerja pegawai adalah 
regresi terbesar, yaitu 0,375, CZmng terbesar, yaitu rekrutmen dan seleksi pegawai. 
3,656 dengan 13 0,146 (14,6 %). Sedangkan untuk Pendidikan dan pelatihan mempakan salah satu 
Pelatihan Pegawai yang mempunyai koefisien reg- upaya untuk mengembangkan sumber daya manu- 
resi sebesar 0,344, <,,,,mm sebesar 4,535 dengan r2 sia, terutama untuk mengembangkan kemampuan 
0,1183 (1 1.83%) dan -$endidikan Pegawai yang intelektual daii kepribadi& manusia. ~endidik& dan 
mempunyai koefisien regresi sebesar 0,05128, t, .,."- pelatihan dapat dip and an^ sebagai salah satu bentuk 
sebesar 0,5128 dengan rZ 0,0026 (0,26 %) ti'dz 
mempunyai pengamh secara parsial terhadap kine rja 
pegawai. 

Dari penjelasan di atas untuk masing-masing 
variabel bebas secara parsial, terdapat dua variabel 
bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
Enerja pegawai pada Kantor Sekretariat Kabupaten 
Sorong dengan tingkat kepercayaan 5%, yaitu pem- . . ~lnaan pegawai d m  peiatihan pegawai dan pembi- 
naan pegawai mempakan variabel yang mempunyai 
koefisien regresi lebih besar dibandingkan dengan 
variabel pelatihan pegawai. Hal ini dibiiktikan dengan 
koefisien regresi terbesar, yaitu 0,375, g,,ung terbe- 
sar, yaitu 4,535 dan r2 terbesar, yaitu 0,146 atau 
14,6%. M n y a  bahwa Pembinaan Pegawai mempu- 
nyai sumbangan terbesar di antara variabel bebas 
lainnya terhadap kinerja pegawai pada Kantor 
Sekretariat Kabupaten Sorong. Hipotesis kedua 
yang dikemukakan dalam penelitian ini terbukti benar, 
bahwa Pembinaan Pegawai inempunyai pengaruh 
dominan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor 
Sekretariat Kabupaten Sorong. 

Pengaruh variabei-variabel pengembangan 
sumber daya inanusia, yaitu pelatihan pegawai, 
pendidikan pegawai dan pembinaan pegawai terha- 
dap kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat Kabu- 
paten Sorong sebesar 91,9%. Hal ini berarti bshwa 
kemampuan variabel-variabel pengembangan sum- 
berdaya manusia dalam menunjang kine rja pegawai 
adalah 91,9% sedangkan sisanya yang 8,I% dipe- 
ngamhi oleh variabel lainnya yang tidak dianalisis 
dalam penelitian ini. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan melalui 
pendidikan dan pelatihan pegawai, kinerja pegawai 
belum mampu diwujudkan secara maksiial. Hal ini 
berarti diperlukan faktor-faktor maupun variabel- 
variabel lainnya untuk menunjang kinerja pegawai 
pada Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. Bebe- 
rapa faktor pengembangan sumber daya manusia 
selain pendidikan dan pelatihan yang mungkin dapat 

- - 
investasi yang memerlukan perhatian besar dalam 
suatu organisasi. Sehubungan dengan dilakukannya 
pendidikan dan latihan yang me~pakan  suatu bentuk 
investasi. 

Sumber daya manusia yang telah diperoleh suatu 
organisasi perlu pengembangan sampai pada :arzif 
tertentu sesuai dengan pengeinbangan organisasi itu. 
Pengembangan sumber daya manusia itu penting 
searah dengan pengembangan organisasi. Apabila 
suatu organisasi ingin berkembang, seharusnya d i i i t i  
oleh pengembangan sumber daya manusianya. Pe- 
ngembangan sumber daya manusia dapat dilaksana- 
kan ~celalui pendidikan dan pelatihan yang berke- 
sinambungan. 

Pendidikan pegawai pada umumnya berkaitan 
dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan 
oleh suatu instansi atau organisasi dengan berorien- 
tasi pada pengembangan kemampuan umum. Se- 
dangkan pelatihan lebih berkaitan dengan pening- 
katan kemampuan atau keterampilan karyawan yang 
sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu, 
dengan berorientasi pada tugas yang harus dilaksa- 
nakan (job orientation). Pentingnya pendidikan dan 
pelatihan bukanlah semata-mata bagi karyawannya 
atas pegawai yang bersangkutan, tetapi juga keun- 
tungan bagi organisesi. Dengan meningkatnya 
kemampuan atau keterampilan para karyawan akan 
mampu meningkatkan produktivitas kerja para karya- 
wan. Produktivitas kerja karyawan diukur melalui 
pengukuran kinerja (performance appraisal) karya- 
wan itu sendii, yang nantinya akan menunjukkan 
produktivitas kerja organisasi. 

Pelatihan pegawai pada masa sekarang harus 
selalu diikuti dengan pengembangan pegawai yang 
dilakukan melalui pembinaan pegawai itu sendii. 
Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pen- 
dek bagi para karyawan operasional untuk memper- 
oleh keterampilan rehis  operasional, teknis secara 
sistematk Sedangkan pengembangan merupakan 
suatu proses pendidiian jangka panjang bagi para 
karyawan manajerial untuk memperoleh penguasaan 
konsep-konsep abstrak dan teoretis secara sistematis. 
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Suatu organisasi yang berkeinginan agar para Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong. Dalam 
karyawannya dapat bekerja lebih efektif dan efisien hubunganini hail pengujian yang ditunjukkan melalui 
tidak boleh mengabaikan pelatihan dan pengem- hasi! analisis regresi linear, kore!asi parsial, uji t dan 
bangan pegawainya. Pelatihan dan pengembangan 15, bahwa variabel pembinaan pegawai memperoleh 
rnempakan kcgiatm yang bermaksud mcrnperbaiki nilai regresi, korelasi parsial, uji t &an r2 paling besar 
dan mengembangka~ sikap, perilaku, keterampilan di antara variabel bebas lainnya (pelatihan pegawai 
dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan dan pendidikan pegawai). Dengandcmikian hipotesis - - 
keinginan organisasi. 

Sedangkan untnk pembinaan pegawai terutama 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia menganut 
petpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi 
kerja. Sistenkarier adalah sistem kepegawaian yang 
pengangkatan pertama seorang pegawai didasarkan 
atas kecakapan pegawai tersebut, sedangkan ke- 
naikan pangkat selanjutnya didasarkan atas masa 
kerja, kesetiaan dm syarat-syarat objektiflain. Sistem 
prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian yang 
pengangkatan maupun kenaikan pangkat seorang 
pegawai didasarkan atas kecakapan dan prestasi 
pegawai yang bersangkutan. Kecakapan tersebut 
harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan 
prestasi dibuktikan secara nyata. 

H m s  diakui bahwa berbagai upaya pembinaan 
SDM Aparatur Negara tidak akan berhasil tanpa 
diimbangi peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, 
pemerintah tengah dan terus berupaya meningkatkan 
kesejahteraan dengan melakukan penyesnaian gaji 
secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan 
negara. Di samping kesejahteraan bempa material, 
pemerintah jnga bempaya memberikan kemudahan 
peuyederhanaan prosedur kenaikan pangkat, peueri- 
maan gaji, pensiun dan proses pemberian peugharga- 
an bagi yang berprestasi. Hal in1 akan mampu 
meningkatkan kinerja pegawai yang pada akhirnya 
produktivitas organisasi akan meningkat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan - 

Hipotesispeaama yang diajukan dalam peneliti- 
an ini, tidak bisa dibuktikan kebenarannya hal ini 
nampak pada uji t di mana di antara tiga variabel 
yang digunakan dalam model terdapat dua variabel 
bebas yang berpengaruh terhadap variabel tetikat- 
nya, dan terdapat satu variabel yang berpengaruh 
tidak signifikan terhadap kinerja karyawan yaitu 
variabel pendicjiian pegawai. 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian 
ini, bahwa diduga Pembinaan Pegawai mempunyai 
pengmh dominan terhadap Kinerja Pegawai pada 

kedua yang diajnkan dalam penelitian ini bahwa 
pembinaan pegawai mempunyai pengaruh dominan 
terhadap kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat 
Kabupaten Sorong "terbnkti benar". Dengan kata 
lain bahwa kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat 
Kabupaten Sorong dipenga~hi secara dominan oleh 
Pembinaan Pegawai sebagai salah satu faktor 
penentu Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Saran 
Kinerja pegawai pada Kmtor Sekretariat Kabn- 

paten Sorong secara signifikan dipengaruhi oleh 
Pengembangan Sumber Daya Manusianya. Pengem- 
bangan Sumber Daya Manusia mernpakan suatu 
bentukan investasi yang harus tetap dipertahankan, 
melalui pelatihan, pendidikan dan pembinaan PNS. 
Oleh karena itu, ketiga ha1 ini h m s  dilakukan secara 
berkesinambungan, dengan program dan waktu 
yang jelas bagi tenaga-tenaga yang potensial sedang- 
kan titik berat perhatian pada pembinaan yang mem- 
pakan fakror dominan untuk pengembangan sumber- 
daya manusia. 

Pembinaan pegawai dapat dilakukan dengan 
membina komnnikasi antara pimpinan dan bawahan 
dengan menggunakan teknii-teknik motivasi agar 
pegawai mempunyai semangat untuk mengerjakan 
tugas dengan sebaik-baiknjja. Pelatihan fungsional 
tampaknya lebih memiliki keterkaitan yang tinggi 
dengan bidang tugas atau peketjaan yang menjadi 
beban pegawai dibandingkan dengan pelatihan 
struktural. Hal ini perln diprogramkan sesnai dengan 
kebutuhan para pegawai. 

Pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
perlu terus dikembangkan agar menjadi manusia 
yang bersumberdaya, yang mampu menjawab tun- 
tutan zaman, sehingga akan mampu terbentukpeme- 
rintahan yang solid. Dalam kegiatan sehari-hari 
tentynya persoalan kesejahteraan pegawai perlu 
diperhatikan agar pegawai mampu bekeqa dengan 
optimal, dengan dasar kemampuan yang sudah 
diiembangkan, motivasi d i i  yang tinggi dan tingkat 
kesejahteraan yang memadai. 
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Pelatihan, Pendidikan dan Pembinaan Pegawai 
merupakan faktor Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang berkesinambungan d m  perlu diperta- 
hankan keberadaannya. Hal ini penting, karena 
sewah dengan pengembangan organisasi. Apabila 
suatu organisasi ingin berkembang, seharusnya diikuti 
oleh pengembangan sumber daya manusianya. Di 
samping itu, pengembangan sumber daya manusia 
diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja 
karyawan yang diuhur melalui pengukuran kinerja, 
sehingga pada akhirnya produktivitas organisasi yang 
dalam ha1 ini adalah kantor Sekretariat K~bupaten 
Sorong menjadi lebih meningkat. 
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