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Abstrak- Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja 

dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan 
Pengelola  Keuangan dan Aset Kabupaten Deli 
Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan 
antara satu variabel dengan variabel lainnya atau 
menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap terikat. 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi 
berganda. Uji regresi berganda bertujuan secara dasar 
sama dengan korelasi sederhana atau berganda, yakni 

ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara dua 
variabel. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Sampel Jenuh. Sampel penelitian ini 

adalah seluruh pegawai dalam lingkup Badan Pengelola  

Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.Dari hasil 
penelitian ini terbukti bahwa terdapat pengaruh 

Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Pelatihan Terhadap 
Kinerja Pegawai baik secara parsial maupun secara 
simultan. Dari tiga varibel bebas yang digunakan 

terdapat pengaruh signifikan dan tidak signifikandimana 
Kompetensi dan Pelatihan berpengaruh sigifikan 
terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola  

Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, dan 
Lingkungan Kerja berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola  

Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang. 
Kata Kunci : Kompetensi, Lingkungan Kerja, 
Pelatihan, Kinerja Pegawai 

 
PENDAHULUAN 

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang 
ingin dicapai oleh pemerintah pusat mendorong 
pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi khususnya 

pada dinas – dinas terkait yang memiliki dampak yang 
cukup pada perkembangan ekonomi pemerintahan 
daerah, salah satu diantaranya adalah Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset. Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset merupakan Badan yang dibentuk oleh Pemerintah 
untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsinya. 
Berdasarkan peraturan daerah tugas dan fungsi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset terbagi menjadi 
beberapa poin diantaranya Perumusan kebijakan teknis 
pelaksana di bidang pengelolaan dan aset, 

Pengordinasian penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) 
dan Rencana Perubahan APBD, Penyusunan program 

keuangan, dan seterusnya. Pegawai juga harus memiliki 
kemampuan ataupun kompetensi yang tepat di dalam 
melakukan pekerjaannya untuk mewujudkan kinerja 

dan keberhasilan kerja pegawai dalam jangka panjang. 
Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan 
mendorong kinerja sumber daya manusia secara 

keseluruhan, yang direkfleksikan dalam kenaikan 
produktivitas. Pada manajemen kinerja kompetensi 
lebih berperan pada dimensi perilaku individu dalam 

menyesuaikan suatu pekerjaan dengan baik. 
Lingkungan kerja yang kondusif di tempat kerja 

adalah salah satu syarat untuk menciptakan kinerja 
perusahaan yang lebih baik. Lingkungan kerja yang 

kondusif sendiri bisa tercipta jika adanya komunikasi 
yang baik antara          atasan dan bawahan maupun 
antar para bawahan sendiri. Dengan selalu menjaga 

lingkungan kerja dapat membuat semua pegawai  
bekerja secara baik, karena lingkungan yang baik akan 

memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam 
menyiapkan pekerjaannya, selain itu lingkungan kerja 
juga selalu mampu mendorong peningkatan kinerja 

yang dimiliki oleh para pegawai.Suatu organisasi 
dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan 
dalam pencapaian tujuan dapat dilihat dari hasil kinerja 
organisasi tersebut yang tidak lepas dari hasil kinerja 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Kinerja adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 
dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk 
menghasilkan kinerja yang optimal dalam perusahaan 

dapat diukur dari hasil pekerjaan yang telah 
dilakukannya dibandingkan dengan standar yang telah 
dilakukannya dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, Karena keberhasilan suatu 
organisasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan.  

Ketrampilan para pegawai perlu di tingkatkan 

dengan sering dilakukan pemberian pelatihan. Namun 
meski pelatihan tetap dilakukan secara rutin, masih saja 
ada kendala-kendala yang terjadi, antara lain masih ada 

pegawai menganggap pelatihan merupakan kegiatan 
yang membosankan, dikarenakan materi yang diberikan 
dalam pelatihan kurang berkembang, cendrung itu-itu 

saja, kemudian pelatihan yang diberikan tidak mampu 
merubah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
serta dianggap tidak mampu mendongkrak 
pengetahuan pegawai. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan 
dengan pertanyaan penelitian (research questions) 
sebagai berikut:  (1) Apakah ada pengaruh kompetensi  
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terhadap kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset  Kabupaten Deli Serdang ? (2) 
Apakah  ada pengaruh lingkungan kerja terhadap 
kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan 

Aset Kabupaten Deli Serdang ? (3) Apakah ada 
pengaruh pelatihan terhadap kinerja Pegawai Pada 
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli 
Serdang ? (4) Apakah  ada pengaruh kompetensi, 

lingkungan kerja  dan pelatihan  secara bersama-sama 
terhadap kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset  Kabupaten Deli Serdang ? Ada 

pun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:  (1) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi  

terhadap kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset  Kabupaten Deli Serdang. (2) 
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
lingkungan kerja terhadap kinerja Pegawai Pada Badan 

Pengelola Keuangan Dan Aset  Kabupaten Deli 
Serdang. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh pelatihan terhadap kinerja Pegawai Pada 
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset  Kabupaten Deli 

Serdang. (4) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh kompetensi, lingkungan kerja  dan pelatihan  
terhadap kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset  Kabupaten Deli Serdang. 
 

 

 
 

 

TINJAUAN TEORITIS 

Kompetensi 

Kompetensi Pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang dimiliki 
oleh seseorang dalam suatu bidang/standar tertentu, 

dan hal itu akan tercermin dalam konteks pekerjaan 
yang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan 
kerja.Terdapat perbedaan konsep tentang kompetensi 

menurut konsep Inggris dan konsep Amerika Serikat. 
Menurut konsep Inggris, kompetensi dipakai di tempat 
kerja dalam berbagai cara. Rivai dan Sagala (2011: 308), 

kompetensi merupakan keinginan untuk memberikan 
dampak pada orang lain dan kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain melalui strategi membujuk 

dan mempengaruhi.  Sedangkan Pramudyo, (2010: 35), 
kompetensi dapat digunakan untuk memprediksi 
kinerja, yaitu siapa yang berkinerja baik dan kurang 
baik tergantung pada kompetensi yang dimilikinya, 

diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. 

Lingkungan Kerja 
 Dalam melakukan aktivitas perusahaan, 
lingkungan kerja merupakan segala kondisi yang berada 

disekitar para pekerja, sehingga baik secara langsung 
maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dirinya 
dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. 

Lingkungan yang baik dan menyenangkan akan dapat 
menimbulkan semangat dan bergairah kerja, dan 
sebaliknya jika lingkungan kerja yang tidak 

menyenangkan akan dapat mengurangi semangat dan 
bergairah kerja. Menurut Nitisimito 
(2016:85),”lingkungan kerja adalah segala yang ada 

disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi 
dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan.” 
Lussier Dalam Hadari Nawawi (2013:41)”mengartikan 

bahwa lingkungan kerja adalah kualitas internal 
organisasi yang relatif berlangsung terus menerus yang 
dirasakan oleh anggotanya.” 

 
Pelatihan 

Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan 
prilaku para pegawai dalam suatu arah guna 

meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Menurut 
Dessler (2006:280) “ pelatihan merupakan proses 
mengajar ketrampilan yang dibutuhkan karyawan untuk 

melakukan pekerjaannya”. Pelatihan harus dirancang 

untuk mewujudkan tujuan organisasi, pada waktu 
bersamaan juga mewujudkan tujuan para pekerja 
secara perorangan. Pelatihan sering dianggap sebagai 

aktivitas yang paling umum dan para pimpinan 
mendukung adanya pelatihan. Melalui pelatihan, para 
pekerja akan diharapkan menjadi lebih terampil dan 

karenanya akan lebih produktif sekalipun manfaat 
tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang 
tersita ketika pekerja sedang dilatih. 

 
Kinerja 
 Setiap manusia mempunyai potensi untuk 

bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan 
bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara 
alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun 
manusia mempunyai potensi untuk berperilaku 

tertentu tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada 
saat-saat tertentu saja. Setiap perusahaan ingin 
karyawannya memiliki kemampuan menghasilkan suatu 

kinerja yang tinggi. Hal ini sangat sulit dicapai apabila 
karyawan yang bekerja di dalamnya merupakan orang – 
orang yang tidak produktif. Perusahaan kadang kala 

tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana 
karyawan yang produktif atau mana karyawan yang 
tidak produktif. Gomez (2012:152), “memberikan arti 

bahwa kinerja atau performance merupakan hail 
perkalian antara kemampuan (ability) dengan motivasi 
(motivation)”.  

 Kemudian menurut Sulistiyani (2003 : 

223)“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 
kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai 
dari hasil    kerjanya”. Sedangkan Sutiadi (2003:6) 

mengemukakan bahwa “ kinerja adalah suatu hasil 
kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 
Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 
dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. 

Perumusan Hipotesis 
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Pengaruh Kompetensi  Terhadap Kinerja  

 
Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan 

dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap 

yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan 
tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh 
pegawai. Kesuksesan yang didapat pegawai adalah hasil 
dari peningkatan kompetensi pegawai selama bekerja 

di perusahaan/Instansi pemerintahan.  Dessler 
(2012:116) mendefinisikan “kompetensi sebagai 
karakteristik dari seseorang yang dapat diperlihatkan, 

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, 
yang dapat menghasilkan kinerja dan prestasi”. 

Berdasarkan penelitian terdahulu  mengenai 

hubungan Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja 
Terhadap Kinerja Penyuluh Lapangan  Program 
Keluarga Berencana (PLKB)  Di Kabuapten Pemalang 

oleh  Rokhilah dkk dalam Jurnal  Ekonomi Dan 
Manajemen Vol. 29 No. 1 Januari 2014 Fakultas 
Ekonomi Untag Semarang. Hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa kompetensi memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.  
Kompetensi merupakan karakteristik atau sifat dasar 

seseorang yang berhubungan dengan kinerja yang 
efektif dan unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi. 
Selain itu kompetensi merupakan   kriteria minimal 

yang harus bisa dipenuhi pemegang jabatan agar dapat 
bekerja secara efektif dan  kriteria yang membedakan 
antara orang yang mencapai kinerja superior dan orang 

yang kinerjanya rata-rata.  
 Kemudian Nadia Karina dari Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Lampung dalam tesisnya 
berjudul “Analisi pengaruh kompetensi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan PT.PLN (Persero) 
Kantor Distribusi Wilayah Lampung.”  adanya 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi  

terhadap kinerja.  Dikarenakan Kompetensi 
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
perilaku yang harus dimiliki seseorang dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kemudian 
kompetensi dapat digunakan untuk memprediksi 
kinerja, yaitu siapa yang berkinerja baik dan kurang 

baik tergantung pada kompetensi yang dimilikinya, 
diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.  
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
Kompetensi  berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan 

Aset Kabupaten Deli Serdang. 
 
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  

 Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, 
psikologi dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh 
terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai 
keadaan lingkungan sekitarnya, antara manusia dan 
lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. Ardana 
(2012: 208) mengemukakan bahwa “lingkungan kerja 

yang aman dan sehat terbukti berpengaruh terhadap 
produktifitas”. Selain itu dikemukakan juga bahwa 

“kondisi kerja yang menyenangkan dapat mencakup 

tempat kerja, dan fasilitas-fasilitas bantu yang 
mempercepat penyelesaian pekerjaan”. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu  mengenai 

hubungan Pengaruh Kompetensi Dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan oleh  Oleh Siti Untari  dkk 
dalam Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 10 
(2014) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

(STIESIA) Surabaya. Mempunyai Hasil penelitian yang 
membuktikan bahwa lingkungan memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Lingkungan kerja adalah berkaitan dengan segala 
sesuatu yang berada disekitar pekerjaan dan yang dapat 
mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya, seperti pelayanan karyawan, kondisi kerja, 
hubungan karyawan di dalam perusahaan yang 
bersangkutan. Kemudian  Oleh Iskandar  dkk dalam 

Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol. 8, No. 2, 
Oktober 2014, 86-98 dari Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Pasundan Bandung dalam jurnal nya berjudul 

“ Pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja Guru Di SDN Baros Mandiri 5 Kota Cimahi.”  
jika lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Lingkungan kerja adalah berkaitan 
dengan segala sesuatu yang berada disekitar pekerjaan 
dan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pelayanan karyawan, 
kondisi kerja, hubungan karyawan di dalam perusahaan 
yang bersangkutan. 

 
Pengaruh Pelatihan  terhadap Kinerja  
           Pelatihan kerja sangat diperlukan dalam 
mengembangkan keterampilan pegawai, terutama dari 

kinerja pegawai agar lebih meningkat dari standart yang 
di tetapkan oleh perusahaan/instansi.  Menurut Lubis 
(2012:88) “melalui pelatihan dan motivasi akan 

berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan. 
Dengan demikian motivasi yang kuat, serta pelatihan 
yang maksimal di harapkan kinerja yang dihasilkan 

karyawan dapat meningkat sehingga tujuan atau 
harapan perusahaan dapat tercapai”. 

Dalam Jurnal Manajemen Vol. 29 No. 1 Januari 

2014 oleh Adine Nur Rachma dkk Universitas Bina 
Nusantara dengan judul ,”Pengaruh Pelatihan  terhadap 
Kinerja Karyawan Departemen Sumber Daya Manusia 

Bank Indonesia”.  Pelatihan mempunyai pengaruh 
positif dan Signifikan terhadap kinerja karyawan .  
Pelatihan meningkatkan pengetahuan para karyawan 

atas budaya dan para pesaing luar, membantu para 
karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja 
dengan teknologi baru, membantu para karyawan 

untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif 
dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang 
berkualitas, memastikan bahwa budaya perusahaan 

menekankan pada inovasi, kreativitas dan 
pembelajaran, menjamin keselamatan dengan 
memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk 
memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat 

pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada 
saat keahlian mereka menjadi absolut, mempersiapkan 
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para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja 

secara lebih efektif satu sama lainnya. 
 Kemudian  Nanan Nurzaman dari Universitas 

Pasundan Bandung  dalam Tesis berjudul “Pengaruh 

Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pegawai 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  Bandung 
menyimpulkan jika pelatihan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja “  Selain itu disimpulkan dari 

tesis tersebut jika Pelatihan itu berlangsung harus jelas 
di mata para peserta pelatihan. Maksudnya disini adalah 
job specification yang selanjutnya akan diemban harus 

dijelaskan terlebih dahulu kepada pekerja. Jadi para 
peserta pelatihan akan bersungguh-sungguh selama 
mengikuti program pelatihan. Segala bentuk pelatihan 

yang dibuat oleh perusahaan memiliki komponen-
komponen sebagai berikut: tujuan dan sasaran 
pelatihan harus jelas dan dapat diukur, para pelatih 

(trainers) harus ahlinya yang berkualifikasi memadai, 
materi pelatihan harus diseusaikan dengan tujuan yang 
hendak dicapai, metode pelatihan harus sesuai dengan 

kemampuan pekerja yang menjadi peserta, peserta 
pelatihan harus memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 

 
Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja dan 
Pelatihan Terhadap Kinerja 

 Strategi peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia di segala bidang merupakan salah satu upaya 
yang wajib dilakukan bagi tercipatanya sumber daya 

manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan 
memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Strategi peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia untuk dapat 

memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang 
semakin pesat, efisien dan produktif, perlu dilakukan 
secara terus-menerus, sehingga menjadikan sumber 

daya manusia tetap merupakan sumber daya yang 
produktif. Sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi tinggi sangat menunjang organisasi untuk 

maju dan berkembang pesat. Kondisi masyarakat yang 
kian terdidik akan menciptakan active society / 
masyarakat yang aktif, sebagai sinyal bagi menggeliatnya 

gerakan masyarakat madani. Hal tersebut menuntut 
sumber daya aparatur pemerintah untuk bekerja lebih 
professional sehingga mampu menunjang proses 

percepatan membangun masyarakat Indonesia yang 
demokratis atau masyarakat madani Indonesia.  

Lingkungan kerja merupakan suatu faktor yang 

secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. 
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman 
dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja 

secara optimal. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh 
langsung terhadap pegawai dalam menyelesaikan 
tanggung jawab kepada organisasi. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 
pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk 
melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas – 
tugasnya. Lingkungan kerja tersebut mencakup 

hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai 

dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta 

lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. 
 Pelatihan adalah proses terencana untuk 

mengubah sikap/prilaku, pengetahuan dan keterampilan 

melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja 
yang efektif dalam sebuah kegiatan atau sejumlah 
kegiatan. Pelatihan juga untuk  meningkatkan 
keterampilan pegawai baik secara horizontal maupun 

vertical. Secara horizontal berarti memperluas 
keterampilan jenis pekerjaan yang diketahui, sedangkan 
vertical memperdalam satu bidang tertentu. Pelatihan 

pegawai memberi kontribusi pada peningkatan 
produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi. 
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan 

secara berkala agar setiap pegawai terpelihara 
kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi. 
Oleh karena ini program pelatihan harus mendapat 

perhatian  melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi 
setiap pegawai. Rivai (2010:213) menyatakan pelatihan 
biasanya terfokus usaha peningkatan kinerja pegawai 

melalui penyediaan pembelajaran keahlian-keahlian 
khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan 
– kelemahan dalam kinerja mereka. 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi 

(Obyek) Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah asosiatif, menurut 
Sugiyono (2012:11), penelitian asosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y dan 
seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu. 
Penelitian ini untuk melihat pengaruh kompetensi, 

motivasi kerja  dan pelatihan  terhadap  kinerja 
Pegawai Pada Pengelola Keuangan Dan Aset 
Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan 

metode survey dari suatu populasi dengan 
mengandalkan kuesioner sebagai instrumen 
pengumpulan data. Berdasarkan jenis masalah yang di 

teliti, tempat dan waktu yang dilakukan serta tehnik 
dan alat yang digunakan dalam melakukan penelitian, 
maka pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang 
didukung survey, Adapun sifat penelitian adalah 
explanatory research.  

 
Teknik Pengambilan Sampel 
 Penelitian sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian populasi yakni tehnik 
penelitian yang mengambil seluruh populasi untuk 
dijadikan sampel . Menurut Sugiyono (2012:88) 

“Adapun sampel nya merupakan sampel jenuh yaitu 
tehnik penentuan sampel bila semua populasi 
digunakan sebagai sampel”. Dalam hal ini sampel adalah 

Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Deli Serdang sebanyak 58 orang . 
 
Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 
peneliti menggunakan kuisioner. Menurut Sugiyono 
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(2012 :199), ”Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Dalam 

hal ini responden adalah Pegawai Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang sebanyak 
58 orang yang dijadikan sampel penelitian. 
 

Defenisi Operasional Variabel 
Kinerja 

Kinerja atau performance merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu 
pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 
dalam mewujudkan sasaran, tuijuan, visi dan misi 

organisasi yang di tuangkangan melalui perencanaan 
suatu strategi organisasi. Gomez (2012:152). 

 

Kompetensi 
Kompetensi dapat digunakan untuk 

memprediksi kinerja, yaitu siapa yang berkinerja baik 

dan kurang baik tergantung pada kompetensi yang 
dimilikinya, diukur dari kriteria atau standar yang 
digunakan. Rivai dan Sagala (2009:308) 

Lingkungan Kerja 
Lingkungan kerja adalah segala yang ada 

disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. 
Nitisimito (2016:85) 

Pelatihan 
Pelatihan suatu kegiatan dari perusahaan 

untuk memperbaiki dan mengembangkan tingkah 
lauk,keterampilan dan pengetahuan dari para 
karyawannya,dengan demikian latihan yang dimaksud 
adalah dalam pengertian yang luas,sehingga tidak 

terbatas. Dewi Hanggraini (2012:112) 
 
Teknik Analisis Data 

Uji Instrumen  
Uji Validitas  
 Uji validitas menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur  mengukur  apa  yang  ingin  diukur 
Situmorang  dan  Lufti, (2011:79).  Valid  artinya data-
data  yang  diperoleh  dengan  penggunaan  alat 

(instrumen)  dapat  menjawab  tujuan  penelitian 
Sugiyono,  (2012:172).  Instrumen  penelitian 
(kuesioner)  diberikan  pada  responden  awal  yang 

berjumlah 30 orang di luar sampel.  
 Pengujian validitas menggunakan  SPSS versi 
23.00 dengan  kriteria berdasarkan nilai r hitung 

sebagai berikut: (1) Jika r hitung> r tabel atau – r 
hitung < - r tabel maka pernyataan dinyatakan valid. (2) 
Jika r hitung< r tabel atau – r hitung > - r tabel maka 

pernyataan dinyatakan tidak valid. Sedangkan kriteria 
berdasarkan nilai signifikansi sebagai berikut : (1) Jika 
nilai signifikansi ≤ 0,05 maka pernyataan dinyatakan 
valid. (2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka pernyataan 

dinyatakan tidak   valid. 
 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

(X1) 

Pernyataan rhitung rtabel Validitas 

1 0,742 0,367 Valid 

2 0,711 0,367 Valid 

3 0,702 0,367 Valid 

4 0,485 0,367 Valid 

5 0,699 0,367 Valid 

6 0,782 0,367 Valid 

    Sumber : Data diolah dari lampiran 4 (2018) 
 
 Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat jika seluruh 

rhitung pernyataan variabel Kompetensi lebih besar dari 
rtabel, sehingga dapat disimpulkan jika seluruh 
pernyataan variabel Kompetensi dinyatakan valid. 

 Uji validitas pernyataan untuk variabel Lingkungan 
Kerja dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut: 
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan 

Kerja (X2) 
Pernyataan rhitung rtabel Validitas 

7 0,700 0,367 Valid 

8 0,713 0,367 Valid 

9 0,753 0,367 Valid 

10 0,604 0,367 Valid 

11 0,748 0,367 Valid 

12 0,737 0,367 Valid 

13 0,388 0,367 Valid 

14 0,453 0,367 Valid 

15 0,390 0,367 Valid 

16 0,618 0,367 Valid 

17 0,603 0,367 Valid 

   Sumber : Data diolah dari lampiran 4 (2018) 
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat jika seluruh 

rhitung pernyataan variabel Lingkungan Kerja lebih besar 
dari rtabel, karena ini dapat disimpulkan jika seluruh 
intrumen pernyataan variabel lingkungan kerja valid. 

 Uji validitas pernyataan untuk 
variabel Pelatihan dapat dilihat pada Tabel 3.6. berikut :  
 

Tabel 3  Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan 

(X3) 
Pernyataan rhitung rtabel Validitas 

18 0,653 0,367 Valid 

19 0,656 0,367 Valid 

20 0,570 0,367 Valid 

21 0,830 0,367 Valid 

22 0,465 0,367 Valid 

23 0,733 0,367 Valid 

24 0,418 0,367 Valid 

25 0,665 0,367 Valid 

26 0,670 0,367 Valid 

27 0,613 0,367 Valid 

28 0,678 0,367 Valid 

  Sumber : Data diolah dari lampiran 4 (2018) 
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat jika seluruh 

rhitung pernyataan variabel Pelatihan lebih besar dari 
rtabel, karena ini dapat disimpulkan jika seluruh 
intrumen pernyataan variabel pelatihan valid. Uji 

validitas pernyataan untuk variabel Kinerja Pegawai 
dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut : 

 

 
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

Pegawai (Y) 
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Pernyataan rhitung rtabel Validitas 

29 0,699 0,367 Valid 

30 0,822 0,367 Valid 

31 0,637 0,367 Valid 

32 0,386 0,367 Valid 

33 0,496 0,367 Valid 

34 0,382 0,367 Valid 

35 0,494 0,367 Valid 

  Sumber : Data diolah dari lampiran 4 (2018) 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat jika seluruh 
rhitung pernyataan variabel Kinerja Pegawai lebih besar 
dari rtabel, karena ini dapat disimpulkan jika seluruh 

intrumen pernyataan variabel kinerja valid. 

Uji Reliabilitas  
 Reliabilitas  adalah indeks  yang menunjukkan 
sejauh  mana  suatu  alat  pengukur dapat  dipercaya 
atau  dapat  diandalkan  Situmorang  dan  Lufti, 

(2011:79). Menurut Sugiyono (2013:64) Sebuah faktor 
dinyatakan reliabel/handal jika Cronbach Alpha lebih 
besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu SPSS 23 sebagai berikut : 

Tabel 5  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Konstanta Reliabilitas 

Kompetensi (X1) 0,753 0,6 Reliabel 

Lingkungan Kerja 

(X2) 
0,754 0,6 Reliabel 

Pelatihan (X3) 0,758 0,6 Reliabel 

Kinerja Pegawai 

(Y) 
0,650 0,6 Reliabel 

        Sumber : Data diolah dari lampiran 4 (2018) 
Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan 

Cronbach Alpha, semua variabel penelitian adalah 

reliabel/handal karena Cronbach Alpha lebih besar dari 
0,6, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat 
pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi uji 

reliabilitas (reliable dan dapat dipakai sebagai alat ukur). 
Menurut Sugiyono (2013:64) Sebuah faktor dinyatakan 
reliabel/handal jika Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. 

 

Pengujian Asumsi Klasik 
Uji Normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 
baik adalah data yang berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji 
F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 
Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal 
atau tidak, penelitian ini menggunakan analisis statistik. 
Analisis statistik merupakan alat statistik yang sering 

digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji 
statistik non-parametik Kolmogorov - Smirnov. Dalam 
mengambil keputusan dilihat dari hasil uji K-S, jika nilai 

probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka 
data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai 
probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka 

data tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

 

Uji Multikolinieritas  
 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah di dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat 

dari nilai tolerance (tolerance value) dan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 
setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance > 0,10 dan 
VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 
multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan 

sebaliknya jika tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka 
terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian 
tersebut. 

 
Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini bertujuan apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Uji 
heterokedastisitas dapat dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metode grafik, maka hanya perlu melihat 
adanya tidaknya pola tertentu yang terdapat pada 
scatterplot, dasar pengambilan kesimpulan adalah 

sebagai berikut :  
1. Jika pola tertentu seperti titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heteroskedastisitas.  
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  
 
Analisis Regresi Berganda 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian 
ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda. 
Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan 

untuk menguji Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja 
dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Model regresi 
yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ɛ 
 
 
Dimana : 

    Y  = Kinerja 
   X1 = Kompetensi 
   X2 = Lingkungan Kerja 

   X3 = Pelatihan 

     β1   = Koefisien regresi dari variabel X1, kompetensi  

 β2 = Koefisien regresi dari variabel X2, lingkungan 
kerja 

 β3 = Koefisien regresi dari variabel X3, pelatihan 
     a  = konstanta 

     ɛ   = Error 
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Pengujian Hipotesis  
Pengujian Hipotesis (Uji t) 
       Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi 

individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependen. Bentuk pengujiannya adalah:  
Ho : H1= 0, artinya suatu variabel independen secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen,  
Ha : H 1≠ 0, artinya suatu variabel independen secara 
parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 Menurut Sugiyono (2012) , ujit pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable 
penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variable terikat.Kriteria pengambilan keputusan: (1) 
Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas 
berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima). 

(2)Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak 
berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak). 
 Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS : 

(1)Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas 
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. (2)Jika 
nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 
 
Pengujian Hipotesis (Uji F) 

 Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah 
semua variabel independen yang dimasukkan dalam 
model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya: (1) 
Ho : H1= 0, artinya semua variabel independen secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen (2) Ha : H1≠ 0, artinya semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap 
variabel dependen.  

 

Pengujian Koefisien Determinasi 
Determinasi digunakan untuk melihat seberapa 

besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dengan kata lain nilai koefisen determinan 
digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi 
variabel yang diteliti X dan Y sebagai variabel 

terikatnya. Semakin besar nilai koefisien determinasi 
maka semakin baik kemampuan variabel X 
menerangkan variabel Y. Jika determinasi (R2) semakin 

besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa 
pengaruh variabel X adalah besar terhadap variabel Y. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi menyeluruh mengenai 

karakteristik variabel yang utama. Variabel terikat atau 
dependen yang digunakan adalah Kinerja Pegawai, 
sedangkan variabel bebas atau independen yang di 

indikasikan berpengaruh terhadap Kinerka Pegawai 
adalah Kompetensi, Lingkungan Kerja, dan Pelatihan. 
Untuk mengetahui pengaruh tersebut, maka perlu 
dilakukan beberapa tahap analisis dari data yang ada. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. 
 
Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel terikat dan variabel 
bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 

tidak. Pengujian normalitas data dapat dilakukan 
dengan uji one sample Kolmogorov Smirnov Test. Dari 
output dari SPSS dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) variabel Kompetensi, 
Lingkungan kerja, Pelatihan dan Kinerja pegawai secara 
berturut-turut sebesar 0,062, 0,366, 0,281 dan 0,067. 

Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual 
tersebut telah normal, sehingga dapat disimpulkan jika 
seluruh variabel berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 
uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (Independen)”. Model regersi yang baik 
seharusnya tidak terjadi di antara variabel independen. 
Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai 

tolerance dan variance inlation factor(VIF). Nilai cut 
offyang dinilai umum  dipakai untuk menunjukan adanya 
mutikolinieritas adalah 1 > 0.01 atau sama dengan VIF 

1 <10. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat 
dilihat bahwa nilai tolerance semua variabel bebas lebih 
besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas juga 

lebih kecil dari 5 sehingga tidak terjadi gejala korelasi 
pada variabel bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak adanya gejala multikolinearitas antar variabel 
bebas dalam model regresi. 

Uji Heterokedastisitas 
 Menurut ghozali (2016:134) dasar analisis untuk 
menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu 

: (1)jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang 
melebar kemudian menyempit), maka mnegindikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas, (2)jika tidak ada pola 
yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 
diabawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokesatisitas. Berdasarkan grafik scatterplot 
terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas daan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan 

tidak terjadi gejala heterokedastisitas . hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 
pada model regresi sehingga model regresi layak 

digunakan. 

Analisis regresi linear 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang 
digunakan dalam model penelitian berkaitan dengan 
pengaruh Kompetensi, Lingkungan kerja dan Pelatihan. 

Berikut hasil dari analisis regresi berganda: 
 

Tabel 6 Hasil Regresi Linier Berganda 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,404 3,152  
kompetensi ,249 ,084 ,337 
ling_kerja ,088 ,054 ,189 

pelatihan ,209 ,058 ,385 

a. Dependent Variable: kinerja 
Sumber : Data diolah (2018) 

 
Dari hasil pengujian pada tabel 1 diatas yang 

diinterpretasi adalah nilai kolom B, baris pertama 

menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya 
menunjukkan kostanta variabel independen. Dengan 

demikian dapat disusun persamaan linier berganda 
sebagai berikut:  

Y = 9,404 + 0,249X1 + 0,088X2 + 0,209X3 . 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Dalam 
penelitian ini pengujian dilakukan untuk menguji secara 
parsial variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil 
terhadap belanja modal. Pengaruh dari masing-masing 
variabel Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Pelatihan 

terhadap Kinerja Pegawai dapat dilihat dari arah tanda 
dan tingkat signifikansi. Hasil uji t adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 8 Uji Parsial (t)  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,404 3,152  2,983 ,004 

kompetensi ,249 ,084 ,337 2,969 ,004 

ling_kerja ,088 ,054 ,189 1,643 ,106 

pelatihan ,209 ,058 ,385 3,605 ,001 

a. Dependent Variable: kinerja 

Sumber : Data diolah (2018) 
 

Pengujian Hipotesis (Uji F) 
 Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah 
semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel independen. Hasil uji F dapat 
dihasilkan dalam tabel berikut:  

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (F) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 97,568 3 32,523 12,866 ,000b 

Residual 136,501 54 2,528   

Total 234,069 57    

a. Dependent Variable: kinerja 

b. Predictors: (Constant), pelatihan, kompetensi, ling_kerja 

  Sumber : Data diolah (2018) 
 

Pengujian Koefisien Determinasi 
Determinasi digunakan untuk melihat seberapa 

besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dengan kata lain nilai koefisen determinan 

digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi 

variabel yang diteliti X dan Y sebagai variabel 
terikatnya. Semakin besar nilai koefisien determinasi 
maka semakin baik kemampuan variabel X 

menerangkan variabel Y. Jika determinasi (R2) semakin 
besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa 
pengaruh variabel X adalah besar terhadap variabel Y. 
Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut: 
Tabel 10 Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,646a ,417 ,384 1,58990 

a. Predictors: (Constant), pelatihan, kompetensi, ling_kerja 

b. Dependent Variable: kinerja 

Sumber : Data diolah (2018) 

 
Hal ini menunjukkan jika variabel Kompetensi (X1), 
Lingkungan Kerja (X2) dan Pelatihan (X3) dapat 

menjelaskan variabel Kinerja Pegawai (Y) sebesar 
38,4% , sisanya sebesar 61,6% (100% - 38,4%) 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

 
Pembahasan 
Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Pegawai 
 Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli 
Serdang dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,249. 
Artinya setiap kenaikan kompetensi 1 satuan 

mengakibatkan kinerja pegawai naik sebesar 0,249 
satuan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Rokhilah 
dkk (2014) yang menyatakan kompetensi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pegawai. Hal ini sudah sangat baik namun masih ada 
beberapa responden yang menjawab kurang setuju 

(KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS), 
hal ini perlu menjadi perhatian dalam memperbaiki 
kinerja antara lain : 

a. Pada pernyataan Pengetahuan yang saya miliki sesuai 
dengan bidang pekerjaan yang saya tekuni, terdapat 
beberapa orang responden (15,5%) yang menjawab 

kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
Artinya jika Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
memberikan pelatihan peningkatan pengetahuan 

penatausahaan keuangan pada pegawai yaitu dalam 
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 
dibidang Perencanaan Anggaran, laporan keuangan 
berbasis system akuntansi pemerintahan dan 

Penatausahaan aset daerah maka kinerja pegawai di 
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli 
Serdang dapat ditingkatkan lagi. 

b. Pada pernyataan Saya selalu memiliki ide baru dalam 
bekerja sehingga target kerja selalu tercapai, terdapat 
beberapa orang responden (10,3%) yang menyatakan 
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kurang setuju dan tidak setuju. Artinya jika Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset mengadakan studi 
banding tentang penatausahaan keuangan dibidang 
perencanaan Anggaran, penyusunan laporan Keuangan 

berbasis sistem Akutansi Pemerintahan dan 
Penatausahaan aset daerah ke instansi lain yang 
memiliki kinerja lebih baik bagi pegawai ini, maka 
kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 

Kabupaten Deli Serdang dapat ditingkatkan lagi. 
c. Pada pernyataan Saya mampu menyelesaikan tugas 

tanpa bantuan rekan kerja, terdapat beberapa orang 

responden (65,4%) yang menyatakan kurang setuju, 
tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini 
menunjukkan mayoritas pegawai masih memiliki 

ketergantungan pada rekan kerja dalam menyelesaikan 
pekerjaannya, jika Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
memberikan pelatihan kemandirian pegawai dalam hal 

perencanaan Anggaran, penyusunan laporan Keuangan 
berbasis sistem Akutansi Pemerintahan dan 
Penatausahaan aset daerah maka kinerja pegawai di 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli 
Serdang dapat ditingkatkan lagi. 

d. Pada pernyataan Saya mampu  menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan setiap 
pekerjaan, terdapat beberapa orang responden (31,1%) 
yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Artinya 

jika Badan Pengelola Keuangan dan Aset memberikan 
pelatihan pengaplikasian pengetahuan keuangan di 
dunia kerja  tentang perencanaan Anggaran, 

penyusunan laporan Keuangan berbasis sistem 
Akutansi Pemerintahan dan Penatausahaan aset daerah 
pada pegawai ini, maka kinerja pegawai di Badan 
Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang 

dapat ditingkatkan lagi. 

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 
Pegawai 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten 
Deli Serdang dengan nilai koefisien regresi sebesar 
0,088. Artinya setiap kenaikan lingkungan kerja 1 

satuan mengakibatkan kinerja pegawai naik sebesar 
0,088 satuan. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil 
penelitian Siti Untari  dkk (2014) yang menyatakan 

lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini perlu 
diperbaiki karena ada beberapa responden yang 

menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan 
sangat tidak setuju (STS) oleh karena itu perlu menjadi 
perhatian pada lingkungan kerja ada beberapa usulan 

yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kinerja 
pegawai, di antaranya : 

a. Pada pernyataan Kebisingan di lingkungan kerja saya 

tidak menghambat saya dalam berkomunikasi dengan 
pegawai lain, terdapat beberapa orang responden 
(51,7%) yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju 
dan sangat tidak setuju. Artinya jika Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset  dapat memperbaiki lingkungan 

kerja pegawai agar lebih tenang maka komunikasi antar 
pegawai akan lebih efektif sehingga kinerja pegawai 
akan dapat ditingkatkan. 

b. Pada pernyataan Kebisingan di tempat kerja saya tidak 
mengganggu konsentrasi saya dalam bekerja, terdapat 
beberapa orang responden (51,6%) yang menyatakan 
kurang setuju dan tidak setuju. Artinya jika Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset dapat memperbaiki 
lingkungan kerja pegawai agar lebih senyap maka 
konsentrasi pegawai dalam bekerja akan lebih baik 

sehingga kinerja pegawai akan dapat ditingkatkan. 
c. Pada pernyataan Ruangan kerja saya cukup luas, 

terdapat beberapa orang responden (63,7%) yang 

menyatakan kurang setuju dan tidak setuju. Artinya jika 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset memberikan 
pegawai ruang kerja yang lebih luas dan menempatkan 

tumpukan berkas arsip terpisah dari ruangan kerja 
pegawai maka pegawai akan lebih nyaman dalam 
bekerja sehingga kinerja pegawai akan dapat 

ditingkatkan. 
d. Pada pernyataan Tata letak ruang kerja saya membuat 

saya leluasa untuk bergerak, terdapat beberapa orang 

responden (62,0%) yang menyatakan kurang setuju dan 
sangat tidak setuju. Artinya jika Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset memberikan pegawai ruang kerja 

yang lebih lebar atau mengatur lay out ruang kerja agar 
tidak terkesan sempit dengan memisahkan ruangan 
berkas atau arsip dari ruang kerja pegawai maka 

pegawai akan lebih leluasa dalam bekerja sehingga 
kinerja pegawai akan dapat ditingkatkan. 

e. Pada pernyataan Saya tidak khawatir akan keselamatan 
saya dalam bekerja, terdapat beberapa orang 

responden (22,4%) yang menyatakan kurang setuju dan 
tidak setuju. Artinya jika Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset memberikan rasa aman bagi pegawai dengan 

meminimalkan faktor risiko keselamatan maka pegawai 
akan lebih nyaman dalam bekerja sehingga kinerja 
pegawai akan dapat ditingkatkan 

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan 

Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,209. Artinya 
setiap kenaikan pelatihan 1 satuan mengakibatkan 

kinerja pegawai naik sebesar 0,209 satuan. Hasil ini 
sejalan dengan hasil penelitian Adine Nur Rachma dkk 
(2014) yang menyatakan pelatihan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini 
sudah sangat baik namun ada beberapa responden yang 
menjawab kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS) 

dalam pelatihan yang dapat digunakan untuk lebih 
meningkatkan kinerja pegawai, di antaranya : 

a. Pada pernyataan Saya suka dengan instruktur pelatihan  
yang kompeten sesuai dengan bidangnya, terdapat 

beberapa orang responden (10,3%) yang menyatakan 
kurang setuju dan tidak setuju. Artinya jika Badan 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

10 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

Pengelola Keuangan dan Aset  dapat memilih 

instruktur pelatihan yang lebih kompeten ketika 
mengadakan pelatihan pegawai pada Bimtek atau 
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 

dibidang perencanaan Anggaran, penyusunan laporan 
Keuangan berbasis sistem Akutansi Pemerintahan dan 
Penatausahaan aset daerah, maka kinerja pegawai 
dapat lebih ditingkatkan lagi. 

b. Pada pernyataan Metode pelatihan yang saya peroleh 
dapat meningkatkan prestasi kerja, terdapat beberapa 
orang responden (10,3%) yang menyatakan kurang 

setuju. Artinya jika Badan pengelola Keuangan dan 
Aset dapat memilih metode pelatihan yang paling ideal 
sesuai dengan kondisi pegawai ketika mengadakan 

pelatihan pegawai pada Bimtek atau Bimbingan Teknis 
Penatausahaan Keuangan Daerah dalam hal 
perencanaan Anggaran, penyusunan laporan Keuangan 

berbasis sistem Akutansi Pemerintahan dan 
Penatausahaan aset daerah, maka kinerja pegawai 
dapat lebih ditingkatkan lagi. 

c. Pada pernyataan Setelah mengikuti pelatihan, saya 
selalu mendapatkan metode-metode baru dalam 
bekerja, terdapat beberapa orang responden (12,1%) 

yang menyatakan kurang setuju. Artinya jika Badan 
pengelola Keuangan dan Aset terobosan-terobosan 
baru dalam pelatihan dibidang perencanaan Anggaran, 

penyusunan laporan Keuangan berbasis sistem 
Akutansi Pemerintahan dan Penatausahaan aset 
daerah, maka kinerja pegawai dapat lebih ditingkatkan 

lagi. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada 
bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : (1) Secara parsial variabel kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pegawai. Baik dan buruknya kinerja pegawai Badan 
Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang 

dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki. (2) Secara 
parsial variabel lingkungan kerja berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan 

dukungan lingkungan kerja  yang nyaman dan 
mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas, maka 
akan meningkatkan kinerja pegawai Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang. (3) 
Secara parsial variabel pelatihan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pelatihan yang 

diberikan Instansi dapat meningkatkan keahlian 
pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Deli Serdang. (4) Secara simultan terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 
kompetensi, lingkungan kerja dan pelatihan terhadap 
kinerja  pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Dan 

Aset Kabupaten Deli Serdang.  
 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut :  (1) 
Harusnya Aparatur Sipil Negara meningkatkan 

kinerjanya melalui peningkatan kompetensi Aparatur 

Sipil Negara dengan memberikan kesempatan bagi 
Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan jenjang 
studinya dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang 

sesuai dengan tupoksinya  (2) Harusnya  Aparatur Sipil 
Negara yang ditempatkan di Bagian Pengelola 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus 
mampu mengkondisikan lingkungan kerjanya dengan 

baik, sehingga Aparatur Sipil Negara dapat 
melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal.  (3) 
Harusnya Aparatur Sipil Negara selalu mengikuti 

pelatihan di bidangnya sehingga Aparatur Sipil Negara 
dapat melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal 
(4) Harusnya Aparatur Sipil Negara  dapat 

meningkatkan kinerja pegawai dengan meningkatkan 
secara bersama – sama (simultan) kompetensi, 
lingkungan kerja dan pelatihan para Aparatur Sipil 

Negara sehingga para Aparatur Sipil Negara dapat 
bekerja dengan optimal, nyaman dan berkomitmen.  
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