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MOTTO 

 

Allah tidak menjanjikan bahwa langit selsalu biru, bunga selalu mekar, mentari 

selalu bersinar. Tapi, ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi disetiap 

badai, memberi senyuman disetiap air mata berkah disetiap  badai, memberikan 

senyum disetiap air mata berkah disetiap cobaan dan Allah selalu memberi 

jawaban disetiap doa. 

(Tubagus Zainal Abidin bin Muhammad Amin) 

Garis batas antara kegagalan dan kesuksesan sangatlah tipis. Jangan menyerah 

(Merry Riana) 

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kamu sudah 

selesai (mengerjakannya yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu. 

(QS. Al-Insyirah’ : 6-8) 
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ABSTRAK 

 

Noer Collin, NIM 1722100027, Skripsi, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Desa, Motivasi Kerja, Sumber Daya Manusia, dan 

Fasilitas Kantor terhadap Kinerja Perangkat Desa (Studi Pada 

Pemerintahan Desa di Kecamatan Wedi)” 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, sumber daya manusia dan fasilitas 

kantor terhadap kinerja perangkat desa (Studi Pada Pemerintahan Desa di 

Kecamatan Wedi). Populasi dalam penelitian adalah 19 desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Wedi. Teknik pengampilan sampel menggunakan simple 

random sampling berjumlah 93 orang. Metode analisis data yang digunakan antara 

lain uji deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis menggunakan metode regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemimpinan 

kepala desa, motivasi kerja, sumber daya manusia dan fasilitas kantor 

berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di wilayah Kecamatan Wedi. 

Sedangkan secara  parsial kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, dan fasilitas 

kantor tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa, sedangkan sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di wilayah Kecamatan 

Wedi. 

 

 

Kata Kunci:  kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, sumber daya manusia,     

   fasilitas kantor, dan kinerja perangkat desa 
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ABSTRACT 

 

Noer Collin, NIM 1722100027, Thesis Accounting Study of the Faculty 

of Economics, University of Widya Dharma Klaten "The Effect of Village Head 

Leadership, Work Motivation, Human Resources, and Office Facilities to the 

Village Apparatus Performance (Studies on Village Government in Wedi 

District)" 

 

The purpose of this study was to determine the effect of village head 

leadership, work motivation, human resources and office facilities to the Village 

Apparatus Performance (Studies on Village Government in Wedi District). The 

population in this study were 19 villages in the Wedi District area. The sampling 

technique used simple random sampling, amounting to 93 people. The statistical 

method used desccriptive statistical tests, classical assumption test including 

normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, determination test, 

and  hypothesis test using the multiple linear regression models 

 The results that simultaneous village head leadership, work motivation, human 

resources, and office facilities had an effect to the performance of village officials 

the Wedi District area. While partially village head leadership, work motivation, 

and office facilities had no effect to the performance of village officials, while 

human resources had an effect to the performance of village officials the Wedi 

District area. 

 

 

Keywords: village head leadership, work motivation, human resources, office 

facilities, and village apparatus performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014). Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, mengharapkan pemerintah desa dapat mengatur 

urusan desanya dengan lebih baik dan mandiri. Sesuai dengan pasal 26 

ayat 2, bahwa pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur, 

membina dan memimpin desa agar dapat menyejahterakan masyarakat.  

Setiap organisasi atau pemerintah desa dalam melaksanakan 

program, diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan instansi. 

Salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja pegawainya. Kinerja 

adalah keberhasilan dalam sebuah organisasi selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau berbagai 

kemungkinan lain yang sudah disepakati bersama.  

Menurut Hasibuan (2008), kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. Menurut Simamora (2006), kinerja adalah 

tingkat terdapatnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara 

efiesien dan efektif. Kinerja juga merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan 

dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga 

dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.    

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kepemimpinan. 

Peran kepala desa sebagai pemimpin organisasi pemerintah desa sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan perangkat desa dalam 

melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan kepala desa dalam memberi 

contoh dan berperilaku yang baik sebagai pemimpin akan menarik 

perangkat desa untuk dapat bekerja sama dengan baik, menumbuhkan 

setiap bawahannya untuk selalu berperilaku dan bersifat positif serta 

termotivasi dalam bekerja sehingga tercipta kinerja yang tinggi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Harianta (2012) dalam jurnalnya 

mengemukakan bahwa meningkatkan kinerja aparatur sangat dibutuhkan 

kepemimpinan yang mengarahkan pada peningkatan kinerja untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penelitian  Eka dan 

Ismiyati (2015) dan Nurhidayat (2017) mengatakan bahwa ada pengaruh 

positif kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan 

Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Namun hasil berbeda ditemukan 

Kusuma (2019) bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perangkat desa. 
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Kinerja perangkat desa pada dasarnya juga sangat dipengaruhi oleh 

kondisi-kondisi tertentu baik berasal dari internal individu yang terdiri atas 

latar belakang, keahlian, kemampuan, dan motivasi. Seseorang yang 

memiliki motivasi lebih baik, akan melaksanakan pekerjaan dan tugasnya 

dengan baik. Namun motivasi juga ditentukan oleh adanya kesempatan 

untuk berkarier, jenis pekerjaan serta kebanggaan sebagai bagian dari 

organisasi, perasaan aman dalam bekerja, gaji yang adil, lingkungan kerja 

yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja serta perlakuan yang 

adil dari pimpinan. Dengan adanya motivasi dapat menimbulkan kepuasan 

kerja dan meningkatkan produktifitas seorang pegawai (Simamora, 2004). 

Penelitian Diniyah (2016) mengatakan bahwa faktor motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah 

desa pada Pemerintahan Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih 

Kabupaten Kediri. Namun hasil berbeda ditemukan Sudaryati dan 

Heriningsih (2019), motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

Pemerintahan Desa 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja adalah sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia mempunyai peran paling utama dalam 

setiap kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan 

dengan baik walaupun didukung dengan prasarana dan sarana serta 

sumber daya yang berlebih, tanpa adanya dukungan sumber daya manusia 

yang handal maka kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan 
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baik. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci 

pokok yang harus diperhatikan dalam organisasi.   

Peranan sumber daya manusia sangat penting dalam tujuan 

pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 mengenai Tugas 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu bertugas melaksanakan kebijakan 

publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan yang 

profesional, berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Program-program pengembangan sumber daya manusia akan 

memberikan manfaat kepada organisasi dan para pegawai itu sendiri. 

Instansi akan memperoleh manfaat berupa peningkatan kinerja, 

produktifitas, stabilitas, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang selalu berubah. Penelitian Findarti (2016) mengatakan 

bahwa pengembangan sumber daya manusia secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja pada Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bhagya (2020), mengatakan 

pengembangan sumber daya manusia berpengaruh cukup signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Jabar. 

Namun hasil berbeda ditemukan Rismanto, Adam dan Hasanudin (2019), 

pengembangan sumber daya manusia berpengaruh negatif dan tidak 
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signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. 

Selain kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, dan sumber daya 

manusia, kinerja juga diduga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu fasilitas 

kantor. Aktivitas pegawai di suatu organisasi sangat memerlukan fasilitas 

yang mendukung pekerjaannya agar aktivitas organisasi berjalan lancar 

dan tidak mengalami kendala. Pegawai harus dapat mengoperasikan atau 

memanfaatkan fasilitas yang ada. Menurut Moenir (1987), fasilitas adalah 

segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, oleh pegawai baik 

dalam hubungan lingkungan dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran 

pekerjaan. Penelitian Anasari dan Suryani (2015) serta Arofah (2014) 

mengatakan bahwa ada pengaruh fasilitas kantor terhadap kinerja 

perangkat desa di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Namun hasil 

berbeda ditemukan Irawan dan Suryani (2018) bahwa fasilitas kantor tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagaangan Kota 

Semarang. 

Kinerja perangkat desa di desa-desa Kecamatan Wedi dipandang 

masyarakat masih kurang baik dan perlu dibenahi, dimana dalam 

pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan masih 

menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian 

diantaranya: perangkat desa yang senior belum mampu 

mengoperasionalkan office, belum mampu menguasai penggunaan 

internet, ada beberapa perangkat desa yang belum memiliki alat 
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komunikasi berupa telepon genggam atau seluler dikarenakan faktor usia 

dan ketidakmampuan dalam penggunaanya sehingga hal ini tentu 

menghambat komunikasi antar perangkat desa dan tentunya menghambat 

kinerja para perangkat desa, komunikasi antar perangkat desa belum 

terjalin dengan baik, perangkat desa dalam mengerjakan pekerjaanya 

masih ditunda-tunda, pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu hanya 

pekerjaan yang urgent saja, perangkat desa kurang disiplin dalam jam 

masuk atau pulang kerja, masih ada perangkat desa yang masuk kerja 

diatas waktu yang ditentukan dan pulang sebelum waktunya, masih adanya 

sarana dan prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas. Perlengkapan kantor di Kecamatan Wedi masih kurang untuk 

menunjang kinerja, perlengkapan kantor yang masih kurang itu berkaitan 

dengan perlengkapan pekerjaan yang digunakan untuk pencetakan e-KTP, 

sudah setahun alat percetakan e-KTP tidak bisa digunakan dikarenakan 

alatnya error (Taufiq, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang kinerja perangkat desa di desa-desa Kecamatan Wedi 

yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Motivasi 

Kerja, Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kantor terhadap Kinerja 

Perangkat Desa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan 

Wedi)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kinerja 

perangkat desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa 

pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi? 

3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja perangkat 

desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi? 

4. Apakah fasilitas kantor berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa 

pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja 

perangkat desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa 

pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi. 

3. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja 

perangkat desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi. 



8 

 

 
 

4. Untuk menguji pengaruh fasilitas kantor terhadap kinerja perangkat 

desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Wedi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintahan Desa 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi 

aparatur desa untuk mengatasi masalah kinerja perangkat desa terkait 

dengan variabel kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, sumber 

daya manusia, dan fasilitas kantor. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk melakukan penelitian yang sejenis dan lebih lanjut tentang 

kinerja perangkat desa. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dalam bidang 

akuntansi sektor publik terutama tentang kinerja perangkat desa, serta 

menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, sumber 

daya manusia, dan fasilitas kantor terhadap kinerja perangkat desa, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut ini. 

1. Kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perangkat desa di desa-desa di Kecamatan Wedi. Hal ini terjadi karena 

kepala desa belum mampu mengarahkan perangkat desa untuk bekerja 

sesuai dengan yang ditentukan untuk meningkatkan kinerja perangkat 

desa, kepala desa belum mampu memberi solusi dari suatu 

permasalahan yang timbul, kepala desa belum mampu memberikan 

teladan yang baik dan membagi pengalaman kepada perangkat desa. 

Sehingga dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

kepemimpinan perangkat desa tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perangkat desa. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusuma (2019) bahwa kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. 

2. Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di 

desa-desa di Kecamatan Wedi. Hal ini terjadi karena adanya kondisi 

dimana perangkat desa belum memperoleh apresiasi diri karena hasil 
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kerja yang dihasilkan masih sering diremehkan, belum mampu 

mencapai prestasi kerja atas keahlian yang dimiliki, belum mendapat 

jaminan masa depan yang lebih baik, dan gaji yang diterima belum 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasi penelitian ini juga 

sejalan dengan yang dilakukan oleh Sudaryati dan Heriningsih (2019) 

bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintahan desa. 

3. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di 

desa-desa di Kecamatan Wedi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan perangkat desa, perangkat desa mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai harapan pemerintahan desa, mampu memenuhi target 

yang telah ditetapkan pemerintah desa dan memiliki pengetahuan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan dan mempunyai 

tambahan wawasan atas pekerjaan yang dilakukan dan rata-rata 

perangkat desa berpendidikan S1. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bhagya (2020) bahwa pengembangan 

sumber daya manusia berpengaruh cukup signifikansi terhadap kinerja 

pegawai pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Jabar. 

4. Fasilitas kantor tidak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di 

desa-desa di Kecamatan Wedi. Hasil survei  ditemukan bahwa di 

antara 19 desa yang peneliti survei, hampir sebagain besar kantor 

kepala desa tersebut belum tersedia kipas angin sebagai pelengkapan 

kenyamanan dalam menjalankan tugas kantor, belum tersedianya 
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tempat beribadah yang memadai, sudah tersedia fasilitas sepeda motor 

dinas namun tidak diimbangi dengan pendistribusian yang merata 

pada perangkat desa, sudah tersedia fasilitas penunjang seperti 

jaringan internet namun dirasa belum maksimal karena jaringan 

intenet lemah sehingga tidak mampu mendukung pekerjaan. Penelitian 

ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh  Irawan dan Suryani 

(2018) bahwa fasilitas kantor tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun 

saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini: 

1. Bagi Pemerintahan Desa 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan desa di desa-desa 

Kecamatan Wedi untuk memperbaiki masalah yang menghambat 

kinerja perangkat desa seperti kepemimpinan kepala desa yang harus 

memberi arahan kepada perangkat desa dalam mengerjakan pekerjaan 

agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, motivasi kerja juga 

harus ditingkatkan terkait dengan gaji yang dirasa belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebelum menerima gaji dari 

pemerintah, gaji  perangkat desa hanya berasal dari hasil pengolahan 

lahan sawah yang berasal dari kas desa. Terkait gaji yang dirasa masih 

kurang, perangkat desa bisa mengembangkan pengelolaan lahan 
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sawah agar memperoleh hasil yang maksimal sehingga bisa 

meningkatkan perolehan. Terkait dengan fasilitas kantor kepala desa 

harus menambah fasilitas yang kurang seperti belum tersedianya kipas 

angin sebagai perlengkapan kenyamanan dalam menjalankan tugas 

kantor, terutama jaringan internet pemerintah desa bisa menambah 

kecepatan internet  agar mampu mendukung pekerjaan sehingga 

meningkatkan kinerja perangkat desa. Pemerintah desa juga bisa 

meningkatkan pengembangan sumber daya manusia karena dari hasil 

penelitian ini disebutkan bahwa sumber daya manusia mampu 

miningkatkan kinerja perangkat desa, dengan cara mengadakan 

pelatian pengoperasian microsoft office bagi perangkat desa dalam 

rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan 

pengoperasian microsoft office untuk meningkatkan kinerja perangkat 

desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel sumber daya 

manusia menjadi faktor utama dalam kinerja, namun variabel 

kepemimpinan kepala desa, motivasi kerja, fasilitas kantor dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh. Peneliti selanjutnya bisa  melakukan 

penelitian kembali terhadap variabel yang tidak berpengaruh  dengan 

mengganti studi penelitian di lain kecamatan yang mungkin hasilnya 

bisa berpengaruh, Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel 
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lain yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kinerja perangkat 

desa. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti diharapkan dapat memberikan bentuk control atau 

pengawasan dalam pengisian kuesioner, sehingga dapat 

meminimalisir kuesioner yang tidak bisa digunakan sebagai sampel. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kuesioner yang tidak dapat 

digunakan sebagai sampel dikarenakan datanya terlalu signifikan. 
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