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ABSTRAK 

 
 

RAHMAN NAPIRAH.  Pengaruh Budaya Organisasi dan Karakteristik Individu 
Terhadap Kinerja Kelompok Nelayan Penerima Program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kota Kendari (dibimbiung oleh H.M. Yusuf Abadi dan 
Anwar Guricci). 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui jenis karakteristik budaya 
organisasi dan karakteristik individu kelompok nelayan penerima program PEMP di 
Kota Kendari, 2) mengetahui sejauhmana pengaruh budaya organisasi dan karakteristik 
individu terhadap kinerja kelompok nelayan, dan 3) mendapatkan gambaran tentang 
kinerja kelompok nelayan dalam pengembangan dana bergulir. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dan analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan temuan berikut. 1) Meskipun banyak faktor yang 
mempengaruhi kinerja kelompok nelayan, budaya organisasi seperti individualisme, 
jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian dan maskulinitas serta karakteristik 
individu seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan 
dan pendapatan rata-rata tidak dapat diabaikan peranannya dalam menentukan kinerja 
kelompok nelayan. 2) Berdasarkan hasil ana lisis dengan menggunakan regresi linear 
berganda menunjukkan koefisien determinasi (R2) adalah 0,81 yang berarti bahwa 81% 
kinerja nelayan dipengaruhi oleh variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, 
pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan rata-rata, individualisme, jarak kekuasaan, 
penghindaran ketidakpastian dan maskulinitas; sedangkan sisanya 19% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang turut menentukan tetapi tidak dimuat dalam model. 3) Nilai intercept 
(konstanta) berdasarkan hasil analisis -15,70 yang menunjukkan bahwa kinerja 
kelompok nelayan dalam pengembangan dana bergulir program PEMP adalah dibawah 
0 (nol), maka ini berarti prestasi kerja kelompok nelayan dalam kurun waktu tertentu 
terhadap pengembalian dana bergulir PEMP belum dapat terselesaikan baik jumlah 
maupun kwalitasnya, yang dibuktikan banyaknya tunggakan terhadap pengembalian 
pinjaman dana bergulir program PEMP yang sudah melewati 4 bulan terhitung sejak 
Pebruari 2003 sampai dengan Pebruari 2005. 
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ABSTRACT 

 
 
RAHMAN NAPIRAH. The Influence of Cultural Organisation and Individual 
Characteristic to the Work of Fisherman Group Who Receives The Making Efficient Use 
of Economical Coastal Area Society Program in Kendari City (leaded by H.M. Yusuf 
Abadi and Anwar Guricci). 
 
 The purpose of this research are 1). Knowing the kind of characteristic of 
cultural  organisation and individual characteristic of fisherman group who receives the 
making efficient use of economical coastal area society program in Kendari City, 2). 
Knowing how far the influence of cultural organisation and individual characteristic to 
the work of fisherman group, and 3). Getting illustration about work of fisherman group 
in developing of rolling fund. 
 The analysis method thad used in this research is descriptif analysis method and 
double linear regression method. 

The research’s result show the finding of 1). Eventhought there are many factors 
that influence, the work of fisherman group, culltural organisation such as 
individualism, range of power, uncertainty avoidance and masculinity, and the 
individual characteristic such as age, sex, marital status, education, burden and 
average income are not able to ignore their role in determine the fisherman group’s 
work. 2) Based on the analysis’s result using double linear regression method show that 
the determination coefficient (R2) is 0,81 that mean 81% work of fisherman is influenced 
by age variable, sex, marital status, education, burden, average income, individualism, 
range of power, uncertainty avoidance, and masculinity, whereas the 19% left is 
influenced by other variables that determine but it is not contained in the model. 3). The 
intercept value (constanta) based on the analysis’s result is -15,70, show that the work 
of fisherman group in the rolling fund’s developing of the making efficient use of 
economical coastal area society program is under 0 (zero), so, it mean that the work 
achievement of fisherman group in a specified time to the return of the making efficient 
use of economical coastal area society program’s rolling fun is not able to be completed 
neither the quantity nor the quality yet, which is showed by the quantity of delinquet 
payment to the rolling fund loan’s return of the making efficient use of economical 
coastal area society program that had happened for 4 months, counted since February 
2003 till February 2005. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
 
 Memasuki Millenium ketiga, tantangan dan persaingan dalam dunia bisnis 

semakin ketat yang ditandai dengan perubahan lingkungan yang cepat dengan kemajuan 

teknologi informasi yang menuntut kepekaan organisasi dalam merespon perubahan 

yang akan terjadi agar tetap eksis dalam kancah persaingan global. Globalisasi 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam manajemen serta perubahan peran dan 

tantangan manajer dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Globalisasi bagi organisasi membawa konsekuensi perhatian akan keseimbangan 

perspektif global dengan fleksibilitas lokal. Globalisasi juga membuat organisasi-

organisasi lokal harus tetap mewaspadai perubahan dan perkembangan global yang 

berlangsung cepat dan terus menerus agar dapat mempertahankan keberadaannya. 

 Tumpuan utama organisasi dalam menghadapi perubahan global tersebut adalah 

pada Sumberdaya Manusianya (SDM). Kemampuan organisasi untuk berkembang tidak 

lebih daripada kemampuan SDM-nya untuk berkembang. SDM-lah yang menunaikan  

tugas-tugas organisasi dalam kerangka kerja yang terarah. SDM merupakan modal Non–

Material dan Non–Finansial dalam organisasi yang mutlak sifatnya karena ia merupakan 

asset utama organisasi.  

Oleh karena itu, pengembangan SDM bukan lagi beban tetapi merupakan modal 

perkembangan organisasi (Suharto, 1998). 
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 Rokhman dalam Preffer (2002) menyatakan bahwa perubahan paradigma dari 

persaingan berdasarkan materi menjadi persaingan berdasarkan pengetahuan menuntut 

organisasi untuk memiliki Sumberdaya Manusia yang berkualitas tinggi untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif. Sumberdaya manusia menentukan survive-nya 

organisasi di era yang ditandai kompetisi yang sangat ketat. Sumberdaya Manusia harus 

kreatif dan inovatif dalam merespon lingkungan yang berubah. Pemberdayaan adalah 

salah satu strategi untuk memperbaiki sumberdaya manusia dengan pemberian tanggung 

jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat 

memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah. 

 Perhatian atas  Sumber Daya Manusia mencakup kemampuan yang unggul dan 

motivasi kerja yang tinggi.  Dua aspek ini merupakan perwujudan daripada sikap dan 

perilaku kerja karyawan yang mempengaruhi kinerja dan secara operasional dapat 

dilihat pada aspek produktivitas, kemangkiran, tingkat perputaran, termasuk kepuasan 

kerjanya. 

 Schein dalam Hatch (1997) meyakini bahwa arti penting budaya organisasi 

menjadi sangat besar bagi kelangsungan hidup organisasi terutama bila dikaitkan dengan 

upaya organisasi untuk mengatasi berbagai masalah dalam adaptasi atas berbagai 

perkembangan dan perubahan eksternal dan integrasi terhadap kekuatan internal. 

Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku anggota-

anggota organisasi, terutama karena budaya melakukan sejumlah fungsi dalam suatu 

organisasi. 
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 Salah satu fungsi yang menarik untuk disimak adalah bahwa budaya organisasi 

merupakan mekanisme pembuat makna dan kendali memandu dan membentuk sikap 

serta perilaku karyawan, disamping tentunya juga menyangkut aspek kinerja anggota 

organisasi.  Namun demikian, budaya organisasi bukanlah satu-satunya faktor yang 

menentukan kinerja anggota organisasi karena bisa mungkin masih ada faktor-faktor 

lain yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja orang-orang di dalam suatu 

organisasi, salah satu diantaranya adalah karakteristik individu. Robbins  (1996) 

mengemukakan pandangan bahwa meskipun banyak faktor yang menentukan prestasi 

atau kinerja individu dan organisasi, akan tetapi karakteristik   individu seperti faktor 

usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja tidak 

dapat diabaikan peranannya dalam mengelola faktor manusia di dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya suatu analisis untuk dapat 

mengetahui faktor- faktor yang secara nyata memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja anggota organisasi. 

 Sementara itu Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku 

bangsa dengan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya ini 

membawa dampak atas pembentukan budaya organisasi. Dengan demikian pemahaman 

dan penyesuaian  atas budaya organisasi merupakan hal yang esensial bagi anggota 

organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan organisasi tersebut. 

Selain itu, setiap jenis organisasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya 

dengan organisasi lainnya dengan budaya organisasi yang khas pula. Dalam hal ini, 

kelompok nelayan sebagai sua tu jenis organisasi tentu memiliki karakteristik tersendiri 
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yang membedakannya dengan jenis organisasi lainnya, baik yang bergerak di bidang 

pelayanan publik maupun yang berorientasi pada penciptaan laba. 

 Harun (1997) memberikan pengertian bahwa Kelompok Tani/Nelayan adalah 

kumpulan petani/nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta 

kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian/perikanan untuk 

bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani/nelayan dan kesejahteraan 

anggotanya. Dikatakan lebih lanjut bahwa pembinaan Kelompok Tani/Nelayan 

diarahkan untuk memberdayakan anggotanya agar memiliki kekuatan mandiri, yang 

mampu menerapkan inovasi (teknis, social  dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas 

skala ekonomi dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga mampu memperoleh 

tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak.  Untuk itu, fungsi Kelompok 

Tani/Nelayan sebagai kelas belajar mengajar, sebagai unit produksi, dan sebagai wahana 

kerjasama menuju Kelompok Tani/Nelayan sebagai kelompok usaha, dibina agar dapat 

berlangsung dengan baik. 

 Kelompok Nelayan sebagai organisasi tempat berhimpun para nelayan yang 

hadir dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kekhasan sebagai 

organisasi pembelajaran untuk memupuk kerja sama usaha para nelayan anggotanya. 

Melalui wadah organisasi kelompok ini para nelayan saling berinteraksi dan bertukar 

pengalaman, informasi, teknologi dan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan 

skala usaha dalam rangka upaya  memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan mereka 

bersama keluarganya. Dengan wadah organisasi kelompok ini juga memudahkan bagi 

pemerintah dalam melakukan pembinaan di bidang teknis, organisasi maupun 
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permodalan sehingga membangkitkan kegairahan usaha yang bermuara pada upaya 

peningkatan produksi. 

 Salah satu kendala yang dihadapi kelompok nelayan di seluruh Indonesia dewasa 

ini adalah keterbatasan modal untuk pengembangan usaha baik di bidang penangkapan 

ikan maupun pembudidayaan ikan. Untuk membantu mengatasi kendala permodalan ini, 

Pemerintah Pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mulai Tahun Anggaran 

2000 meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan 

yang berdiam di pesisir pantai. Di Kota Kendari Program PEMP ini dimulai 

pelaksanaannya pada tahun 2002 dan menyerap sebanyak 116 KK nelayan di lokasi 4 

Kelurahan masing-masing Lapulu, Talia, Bungkutoko dan Anggoeya.  Program ini telah 

menyalurkan Dana Ekonomi Produktif (DEP) sebesar      Rp. 800.000.000,- kepada 116 

KK nelayan di 4 Kelurahan sebagai pinjaman modal usaha untuk membiayai kebutuhan 

modal usaha bagi kegiatan ekonomi produktif mereka seperti pengadaan sarana 

penangkapan ikan, pengolahan ikan, jual-beli hasil-hasil perikanan, kios BBM dan lain-

lain. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat sampai saat ini masih terdapat 

beberapa kelompok nelayan penerima bantuan Program PEMP di Kota Kendari yang 

belum dapat menyelesaikan kewajibannya terutama dalam hal mengembalikan dana 

pinjaman program ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor-faktor  yang dapat 

mempengaruhi kinerja kelompok nelayan terhadap pengembangan dana bergulir 
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Program PEMP perlu dilakukan penelitian terutama menyangkut karakteristik ind ividu 

dan budaya organisasinya.  

 
B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan Uraian Latar Belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang hendak dijawab dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 “Apakah Budaya Organisasi dan Karakteristik Individu berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Kelompok Nelayan penerima program PEMP di Kota Kendari ?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui jenis karakteristik budaya organisasi dan karakteristik Individu 

kelompok nelayan penerima Program PEMP di Kota Kendari. 

2. Mengetahui sejauh mana pengaruh budaya organisasi dan karakteristik individu 

terhadap kinerja Kelompok Nelayan penerima Program PEMP di Kota Kendari. 

3. Mendapatkan gambaran tentang kinerja Kelompok Nelayan dalam  pengembangan 

Dana Bergulir Program PEMP tahun 2002 di Kota Kendari. 

 

D. Kegunaan Penelitian   
 
 Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Memperkaya teori budaya organisasi yang telah ada. 
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2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah (Pusat/Daerah) dalam merumuskan strategi 

dan kebijaksanaan pengembangan usaha kelompok nelayan khususnya penerima 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). 

3. Sebagai referensi pembanding bagi peneliti lain dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Pengertian Budaya Organisasi 
 

 Robbins  (1996) mendefenisikan budaya organisasi sebagai “ suatu persepsi 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu dan menjadi suatu sistem dari 

makna bersama “. Namun sementara kalangan merasa kurang puas denga definisi 

tersebut karena ia tidak dapat menjelaskan bagaimana budaya tersebut berkembang, 

bagaimana budaya itu berproses menjadi seperti sekarang ini, dan bagaimana budaya 

dapat diubah jika kelangsungan hidup organisasi sedang dipertaruhkan. Untuk itu 

diperlukan definisi yang dapat membantu memahami kekuatan-kekuatan evolusi 

dinamik yang mempengaruhi suatu budaya berkembang dan berubah. Schein (1991) 

memberikan definisi yang dapat diterima oleh berbagai pihak bahwa “ budaya 

organisasi merupakan suatu asumsi dasar   yang membentuk anggota organisasi dalam 

melakukan adaptasi pada setiap perubahan, dinamika dan perkembangan eksternal 

(lingkungan) dan menjadi suatu sistem atau persepsi bersama dalam bekerja, berfikir 

dan merasakan masalah-masalah yang timbul “. 

 Selanjutnya Kluckhon dan Strodtbeck dalam Robbins  (1996) mengemukakan 

enam dimensi dasar budaya dimana masing-masing dimensi ini memiliki variasi yang 

membedakan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Dimensi Pertama adalah 

hubungan dengan lingkungan yang memiliki variasi dominan terhadap lingkungan, 

harmoni dengan lingkungan, dan tunduk atau didominasi oleh lingkungan. Dimensi 



 

Kedua adalah orientasi waktu yang memiliki variasi tentang orientasi pada masa lalu, 

masa kini dan masa depan. Dimensi Ketiga adalah kodrat atau sifat dasar manusia yang 

bervariasi tentang pandangan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, atau buruk, atau 

campuran antara baik dan buruk. Dimensi Keempat adalah orientasi kegiatan yang 

memiliki variasi  adanya penekanan untuk melakukan tindakan, penekanan untuk 

menjadi atau mengalami sesuatu,  dan penekanan pada upaya mengendalikan kegiatan. 

Dimensi Kelima  ialah fokus tanggung jawab yang mempunyai variasi individualistis, 

kelompok, atau hierarkis. Dan terakhir dimensi Keenam yaitu konsep ruang yang 

tumpuan variasinya terletak pada kepemilikan ruang yang terbagi pada variasi pribadi, 

publik atau umum, dan campuran antara keduanya. 

 Sebelum itu, Hofstede  (1984) mengetengahkan empat dimensi budaya, yaitu : 

individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan tingkat maskulinitas.  

Individualisme  berarti kecenderungan akan kerangka sosial yang terajut longgar dalam 

masyarakat dimana individu dianjurkan untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga 

dekatnya.  Kolektivitas berarti kecenderungan akan kerangka sosial yang terajut ketat 

dimana individu dapat mengharapkan kerabat, suku, atau kelompok lainnya melindungi 

mereka sebagai ganti atau loyalitas mutlak. Isu utama dalam dimensi ini adalah derajat 

kesalingtergantungan suatu masyarakat diantara anggota-anggotanya. Hal ini  berkait 

dengan konsep diri masyarakat : saya atau kami.  Jarak kekuasaan merupakan suatu 

ukuran dimana anggota dari suatu masyarakat menerima bahwa kekuasaan dalam 

lembaga atau organisasi tidak didistribusikan secara merata. Hal ini mempengaruhi 

perilaku anggota masyarakat yang kurang berkuasa dan yang berkuasa. Orang-orang 
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dalam masyarakat yang memiliki jarak kekuasaan besar menerima tatanan hierarkis 

dimana setiap orang mempunyai suatu tempat yang tidak lagi memerlukan Justifikasi. 

Orang-orang dalam masyarakat yang berjarak kekuasaan kecil menginginkan persamaan 

kekuasaan dan menuntut Justifikasi atau perbedaan kekuasaan. Isu utama dimensi ini 

adalah bagaimana suatu masyarakat menangani perbedaan antara penduduk ketika hal 

tersebut terjadi.  Penghindaran Ketidakpastian merupakan tingkatan dimana anggota 

masyarakat merasa tak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas.  Perasaan ini 

mengarahkan mereka untuk mempercayai kepastian yang menjanjikan dan untuk 

memelihara lembaga- lembaga yang melindungi penyesuaian. Masyarakat yang memiliki 

penghindaran ketidakpastian yang kuat menjaga kepercayaan dan perilaku yang ketat 

dan tidak toleran terhadap orang dan ide yang menyimpang.  Masyarakat yang 

mempunyai penghindaran ketidakpastian  yang lemah menjaga suasana yang lebih 

santai dimana praktek dianggap lebih dari prinsip dan penyimpangan lebih dapat 

ditoleransi. Isu utama dalam dimensi ini adalah bagaimana suatu masyarakat bereaksi 

atas fakta yang datang hanya sekali dan masa depan yang tidak diketahui. Apakah ia 

mencoba mengendalikan masa depan atau membiarkannya berlalu. Seperti halnya jarak 

kekuasaan, penghindaran ketidakpastian memiliki konsekuensi akan cara orang-orang 

mengembangkan lembaga dan organisasi mereka. Maskulinitas berarti kecenderungan 

dalam masyarakat akan prestasi, kepahlawanan, ketegasan, dan keberhasilan material. 

Lawannya Feminitas berarti kecenderungan akan hubungan, kesederhanaan, perhatian 

pada yang lemah, dan kualitas hidup. Isu utama pada dimensi ini adalah cara masyarakat 

mengalokasikan peran sosial atas perbedaan jenis kelamin. 
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 Schein dalam Hatch (1997) mengungkapkan bahwa budaya organisasi dapat 

ditemukan dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah artifak (artyfacts) dimana 

budaya bersifat kasat mata tetapi seringkali tidak dapat diartikan. Tingkat kedua adalah 

nilai (value) yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada artifak. Tingkat 

ketiga adalah asumsi dasar dimana budaya diterima begitu saja (taken for granted), tidak 

kasat mata, dan tidak disadari. 

 
B. Pengertian Karakteristik Individu 

Organisasi merupakan wadah bagi individu untuk mencapai tujuan, baik tujuan 

pribadi maupun tujuan organisasi. Individu- individu tersebut mempunyai latar belakang 

yang berbeda-beda diantaranya adalah pengalaman kerja dan kebutuhan yang pada 

akhirnya memberikan cirri-ciri tertentu pada setiap individu. 

Berkaitan dengan karakteristik individu, Thoha (1992) berpendapat bahwa 

individu membantu kedalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, 

penghargaan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. 

 Robbins  (1996) mengemukakan lima variabel karakteristik individu meliputi 

umur/usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja. Ini 

semuanya adalah karakteristik yang dimiliki setiap individu, dan karakteristik ini akan 

memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. 

Sementara itu Bashaw dan Grant (1994) mengemukakan beberapa ciri-ciri 

pribadi yang meliputi jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, pendapatan 

keluarga dan masa jabatan. Sedangkan Azwar (1997) berpendapat bahwa karakteristik 
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individu meliputi berbaai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap 

yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor 

lingkungan dalam menentukan perilaku. 

 Hasil penelitian Rhodes (1990) mengungkapkan bahwa hubungan usia dengan 

absensi karyawan sebagian merupakan  suatu fungsi apakah absensi itu dapat dihindari 

atau tidak. Umumnya karyawan tua mempunyai tingkat absensi yang dapat dihindari 

yang lebih rendah daripada karyawan muda, tetapi mereka mempunyai tingkat absensi 

yang dapat dihindari, akan berpengaruh positif dengan prestasi kerja. 

 Berdasarkan studi yang telah dilakukan, Robbins  (1996) berpendapat bahwa 

pada umumnya, pekerja berusia lanjut lebih stabil dan tidak kurang produktif 

dibandingkan rekan sekerjanya yang lebih muda. Diungkapkan pula oleh Werbel dan 

Bedeian (1989) bahwa makin tua usia karyawan maka makin kecil kemungkinan 

berhenti dari pekerjaan. 

 Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan kerja 

karyawan. Seperti dikatakan Furtunoto (1981) bahwa pendidikan dan pengalaman kerja 

merupakan langkah awal untuk menilai kemampuan seseorang.  Poerwono (1982) 

mengemukakan bahwa pendidikan sebagai suatu pembinaan dalam proses 

perkembangan manusia untuk berfikir sendiri dan mendorong berkembangnya 

kemampuan dasar yang ada padanya. Dikatakan lebih lanjut bahwa untuk menjamin 

agar tiap-tiap bidang dalam bentuk badan usaha dilaksanakan oleh tenaga-tenaga dengan 

kecakapan dan keahlian dalam bidangnya masing-masing maka telah menjadi keyakinan 

dalam tata personalia perlunya pendidikan. Sedangkan Nadler (1990) berpendapat 
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bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang mempersiapkan individu untuk 

pekerjaan yang berbeda pada masa yang akan datang. Pendidikan didesain untuk 

memungkinkan pekerja belajar tentang perbedaan pekerjaan dalam oranisasi yang sama.  

  
C. Pengertian Kinerja 

 
 Kinerja karyawan merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan 

yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. 

Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi 

(Hariman dan Hilgert, 1982). Pengertian yang sama dikemukakan Bernadin dan 

Russel (1993) bahwa kinerja merupakan catatan perolehan yang dihasilkan  dari suatu 

fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu. 

 Guna pengukuran kinerja, oleh Swasto (1996) mengemukakan bahwa kinerja 

atau prestasi kerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah 

diselesaikan seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur.  Pengertian ini 

mengandung makna adanya jumlah dan kualitas pekerjaan oleh seseorang individu 

selama satu kurun waktu tertentu. 

 
 Schuller (1983) mengemukakan bahwa salah satu indikator kinerja individu atau 

organisasi yang mudah untuk diukur adalah produktivitas, dapat diukur dengan tingkat 

absensi dan tingkat keluar-masuknya karyawan.  Mengenai tingkat absensi atau ketidak-

hadiran kerja dimaksud, oleh Flippo (1990) dan Schuller (1983) memberikan 

pengertian bahwa tingkat absensi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak datang 
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bekerja sesuai dengan jadwal yang tepat untuk bekerja.  Ukuran yang paling umum 

adalah prosentase kehilangan waktu yang dijadwalkan dan dihitung dengan rumus: 

 
            S  hari kerja perorangan yang hilang selama 1 periode 
 Tingkat Absensi =   —————————————————————— 
               S  karyawan  x  S  hari kerja 1 periode 
 

Absensi atau ketidak-hadiran seseorang karyawan dapat digolongkan dalam 3 

kategori, yaitu: 

a. Alpa, yaitu tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. 

b. Izin, yaitu tidak hadir dengan pemberitahuan dan alasan tertentu. 

c. Sakit, yaitu tidak hadir karena kesehatannya terganggu (Flippo, 1990). 
 

Salah satu studi yang dilakukan Steers  dan Rhodes yang dikutip oleh Flippo 

(1990) mengungkapkan bahwa salah satu dari delapan faktor penyebab tingkat absensi 

karyawan adalah cirri-ciri perorangan yang meliputi pendidikan, masa kerja, umur, jenis 

kelamin, dan besarnya keluarga. Ukuran lain yang dapat digunakan dalam mengevaluasi 

kinerja karyawan atau organisasi adalah efektifitas, dimana efektifitas  menurut Steers 

(1985) dan Komaruddin (1996) diartikan sebagai kemapuan untuk menghasilkan out 

put yang sesuai dengan standar yang ditentukan dalam satuan waktu atau kemampuan 

mengerjakan beban kerja sesuai dengan waktu standar. Atas dasar pengertian tersebut, 

maka Steers  (1985) mengemukakan suatu formula pengukuran efektifitas sebagai 

berikut : 

  Volume kerja actual          volume kerja standar  
Ek      =                                       X 100 % 
  Waktu penyelesaian               waktu standar 
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Dimana : Ek = Efektivitas Kerja 
 
Kriterianya adalah : 97 % - 100 % = sangat efektif 

    93 % - 96 % = Cukup efektif 

    89 % - 92 % = kurang efektif 

    85 % - 88 % = tidak efektif 

            <  84 % = sangat tidak efektif  

Ukuran lain secara kualitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui 

efektifitas kerja sekaligus merupakan kinerja produktifitas adalah kualitas produk atau 

jasa yang dihasilkan oleh seseorang karyawan atau organisasi (Steers , 1985 dan 

Syarief, 1987). Mengenai kriteria mutu (kualitas) kerja dimaksud, oleh Syarief (1987) 

mengemukakan beberapa ukuran kualitatif sebagai berikut : 

- Kriteria mutu : 

1. Pelayanan 

2. Proses 

3. Keserasian 

4. Keserasian dengan rekomendasi 

 

- Standar mutu : 

1. Memuaskan 

2. Sistematis, cepat, jelas 

3. Serasi dengan persyaratan yang ditetapkan 

4. T idak menyimpang dari rekomendasi 

 

  
Dalam penelitian empiris terutama yang bersifat kuantitatif, pengukuran 

indikator kualitatif seperti tersebut diatas, biasanya dilakukan modifikasi dari kategori 

tertentu dengan suatu bobot tertentu yang disepakati oleh peneliti. Kategori dimaksud 

biasanya menggunakan skala likert yang dinyatakan dalam lima kategori, misalnya: 

sangat tidak setuju, tidak setuju, tanpa pendapat, setuju, sangat setuju (Pietrietveld dan 

Trisunaryanto, 1994). 
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D. Pengertian Pengembangan 

 Hasibuan (2000) mendefinisikan pengembangan sebagai “ suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan 

meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan, sedangkan latihan 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan 

karyawan/organisasi. 

 Menurut Inpres Nomor 15 Tahun 1974 bahwa pendidikan adalah segala usaha 

untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia.  

Jasmaniah dan rohaniah, yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar 

sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan pancasila. Sedangkan latihan adalah bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar 

sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode 

yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. 

 Tap MPR Nomor : 11/MPR/1993 menggariskan tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, 

kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja professional, bertanggung jawab dan 

produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu 

menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan 

semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa 
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dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi masa depan.  Iklim belajar 

dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di 

kalangan masyarakat harus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, 

inovatif, dan keinginan untuk maju. 

 Flippo  (1984) menyatakan bahwa pendidikan adalah berhubungan dengan 

peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara 

menyeluruh. Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan 

keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan 

Sikula (1981) berpendapat bahwa pengembangan mengacu pada masalah staf dan 

personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur 

yang sistematis dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan 

teoritis untuk tujuan umum. Latihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek 

dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan 

operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu.  

Bella dalam Hasibuan (2000) mengemukakan bahwa pendidikan dan latihan 

sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja 

baik teknis maupun manajerial.  Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam 

kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab why.  Latihan berorientasi pada 

praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how. 

 Selanjutnya Hasibuan (2000) mengemukakan bahwa pengembangan karyawan 

bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang 
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mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan perusahaan.  Dikatakan lebih lanjut bahwa 

tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut: 

a. Produktivitas Kerja 

Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan 

kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, human skill, dan manajerial 

skill karyawan yang semakin baik. 

b. Efisiensi 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, 

bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin.  Pemborosan berkurang, biaya 

produksi relative kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. 

c. Kerusakan 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi 

dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Kecelakaan Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat 

kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan 

perusahaan berkurang. 

d. Pelayanan 

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari 

karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik 

merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan 

bersangkutan. 
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e. Moral 

Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan 

keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

f. Karier 

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin 

besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik.  Promosi 

ilmiah biasanya didasarkan pada keahlian dan prestasi kerja seseorang. 

g. Konseptual 

Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil 

keputusan yang lebih baik, karena technical skill, human skill, dan manajerial skillnya 

lebih baik. 

h. Kepemimpinan 

Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik,human 

relationnya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama 

vertikal dan horizontal semakin harmonis. 

i. Balas Jasa 

Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif, dan benefits) karyawan akan 

meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. 

j. Konsumen 
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Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat 

konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih 

bermutu. 

 Ranupandojo dan Husnan (2000) memberikan definisi pengembangan 

karyawan sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan 

umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien.  Dalam 

pengertian ini maka istilah pengembangan akan mencakup pengertian latihan dan 

pendidikan yaitu sebagai sarana peningkatan ketrampilan dan pengetahuan umum bagi 

karyawan. 

E.  Pengertian Pemberdayaan 

 Ada berbagai perbedaan definisi pemberdayaan (empowerment) yang 

dikemukakan oleh para ahli.  Menurut Noe et.al dalam Preffer dkk. (2002) bahwa 

pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap 

pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan 

pengambilan keputusan.  Sedangkan menurut  Khan (1997) pemberdayaan merupakan 

hubungan antar personil yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara 

karyawan dan manajemen.  Byars  dan Rue  (1997) memberi pengertian pemberdayaan 

merupakan bentuk desentralisasi yang melibatkan para bawahan dalam membuat 

keputusan. 

 Dari definisi di atas dapat diambil beberapa hal penting dari pengertian 

pemberdayaan, yaitu :  Pertama, pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada 
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kaeyawan.  Kedua, menciptakan kondisi saling percaya antara manajemen dan 

karyawan.  Ketiga, adanya employee involvement yaitu melibatkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan (Preffer dkk, 2002). 

 Ada berbagai strategi yang digunakan organisasi untuk mengembangkan dan 

memperbaharui kemampuan dan keahlian karyawan dalam menghadapi     berbaga i 

permasalahan organisasi. Pemberdayaan merupakan salah satu cara pengembangan 

karyawan melalui employee involvement yaitu dengan memberi wewenang tanggung 

jawab yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan (Chaudron, 

1995). 

 Gordon (1993) menyatakan bahwa pemimpin mempunyai peran strategis dalam 

proses pemberdayaan sebagai agen perubahan, karena dalam pemberdayaan ada proses 

distribusi kekuasaan sehingga pemimpin dituntut untuk memiliki kesadaran terhadap 

distribusi kekuasaan dan wewenangnya sebagai proses kaderisasi dan peningkatan 

kemampuan secara berkesinambungan sumber daya manusia yang dimiliki agar mampu 

mencapai produktivitas dan kinerja yang optimal. 

 Menurut Argyris (1998) pemberdayaan merupakan program yang mudah 

diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan komitmen dari dalam yang 

kuat.  Keterkaitan yang kuat antara komitmen dan pemberdayaan disebabkan karena 

adanya keinginan dan kesiapan individu- individu dalam organisasi untuk diberdayakan 

dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab.  Dikatakan lebih lanjut 

bahwa banyak top-executive yang telah mencoba membangun proses pemberdayaan 

pekerja dalam organisasinya dengan penerapan berbagai program seperti reengineering, 
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continous improvements  sampai total quality management (TQM) tetapi hasilnya belum 

juga optimal, seperti reengineering bisa meningkatkan kinerja perusahaan tetapi tidak 

mampu menghasilkan karyawan yang mempunyai motivasi tinggi yang menjamin 

konsistensi performa yang tinggi dalam organisasi. 

 Sementara itu menrut Khan (1997) ada beberapa permasalahan yang dihadapi 

dalam proses pemberdayaan antara lain: 

1. Manajemen tidak memiliki keahlian yang cukup dalam proses pemberdayaan. 

2. Kurangnya dorongan dan komitmen manajemen. 

3. Adanya keengganan karyawan untuk diberdayakan. 

4. Besarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan. 

5. Manajemen gagal dalam menyediakan Feedback dan saran yang konstruktif. 

 Bennis (2001) mengungkapkan bahwa di dalam berbagai organisasi yang 

dipimpin dengan efektif, pemberdayaan tampak mencolok dalam empat wujud, yakni: 

1. Orang-orang merasa dipentingkan.  Setiap orang merasa bahwa ia memberikan 

pengaruh terhadap sukses organisasinya. 

2. Kegiatan belajar dan kompetensi diperhitungkan.  Para pemimpin menghargai 

kegiatan belajar dan keahlian, demikian pula dengan orang-orang yang bekerja 

untuknya. 

3. Orang-orang menjadi bagian dari komunitas.  Dimana ada kepemimpinan, disitu ada 

sebuah tim, sebuah keluarga, sebuah kesatuan. 

4. Pekerjaan begitu menyenangkan.  Setiap kali ada pemimpin, pekerjaan menjadi 

merangsang, menantang, memuaskan, dan menyenangkan. 
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BAB  III 

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 
 
 

A. Kerangka Pikir 
 
 Salah satu fungsi yang menarik untuk disimak adalah bahwa budaya organisasi 

merupakan mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk 

sikap serta perilaku karyawan/anggota organisasi, disamping tentunya juga menyangkut 

aspek kinerja anggota organisasi.  Namun demikian, budaya organisasi bukanlah satu-

satunya faktor penentu terhadap kinerja anggota organisasi karena bisa mungkin masih 

ada faktor- faktor lainnya yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja orang-

orang di dalam suatu organisasi. 

 Sementara itu Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku 

bangsa dengan karakteristik budaya yang berbeda-beda.  Keanekaragaman budaya ini 

membawa dampak terhadap pembentukan budaya organisasi.  Dengan demikian 

pemahaman dan penyesuaian atas budaya organisasi merupakan hal yang esensial bagi 

anggota organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan organisasi 

tersebut.  Selain itu, setiap jenis organisasi memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakannya dengan organisasi lainnya dengan budaya organisasi yang khas pula. 

Kelompok Nelayan sebagai organisasi berhimpunnya para nelayan dengan 

berbagai latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kekhasan sebagai organisasi 

pembelajaran untuk memupuk kerjasama usaha para nelayan anggotanya.  Melalui 

wadah organisasi kelompok ini para nelayan saling berinteraksi dan bertukar 



 

pengalaman, informasi, teknologi dan ketrampilan yang bertujuan untuk meningkatkan 

skala usaha dalam rangka upaya memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan mereka 

bersama keluarganya. 

 Salah satu kendala yang dihadapi Kelompok Nelayan di seluruh Indonesia 

dewasa ini adalah keterbatasan modal untuk pengembangan usaha baik di bidang 

penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan.  Untuk membantu mengatasi kendala 

permodalan ini, Pemerintah Pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mulai 

tahun anggaran 2000 meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir 

(PEMP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir 

khususnya warga nelayan yang berdiam di pesisir pantai.  Di Kota Kendari Program 

PEMP ini dimulai pelaksanaannya pada tahun anggaran 2002 dan menyerap sebanyak 

116 KK nelayan di lokasi 4 Kelurahan masing-masing Lapulu, Talia, Bungkutoko dan 

Anggoeya. 

 Dalam pelaksanaannya di lapangan, program PEMP ini menghadapi banyak 

kendala terutama dalam pengembalian kredit dana bergulir dari Kelompok Nelayan 

penerima paket program.  Disamping faktor budaya organisasi yang terbentuk di 

kalangan Kelompok Nelayan yang menganggap setiap program bantuan pemerintah 

adalah pemberian cuma-cuma sehingga tidak perlu adanya pengembalian, juga terdapat 

faktor- faktor lainnya yang berpengaruh terhadap rendahnya pengembalian Kredit Dana 

Bergulir Program PEMP yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini yang 

meliputi karakteristik individu seperti umur/usia, jenis kelamin, status perkawinan, 

jumlah tanggungan, pendidikan dan pendapatan rata-rata perbulan. 

24 



 

 Kerangka pikir seperti diuraikan diatas dapat disajikan dalam bentuk skema 

sederhana sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Hipotesis 
 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka pikir yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

“Diduga bahwa budaya organisasi dan karakteristik individu berpengaruh nyata 

terhadap kinerja Kelompok Nelayan dalam pengembangan Dana Bergulir Program 

PEMP”. 

 

Budaya Organisasi  

- Umur (X1) 
- Jenis Kelamin (X2) 
- Status Perekawinan (X3) 
- Pendidikan (X4) 
- Jumlah Tanggungan (X5) 
- Pendapatan rata-rata (X6) 
 

Kinerja 
Kelompok 

Nelayan dalam 
Pengembangan  
Dana Bergulir 

Jumlah 
Dana  
yang 

terkumpul 

Karakteristik Individu 

- Individualisme (X7) 
- Jarak Kekuasaan (X8) 
- Penghindaran 

Ketidakpastian (X9) 
- Maskulinitas (X10) 
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BAB  IV 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 
 

 Berdasarkan tujuan yang dirumuskan dalam bagian terdahulu maka penelitian ini 

dapat dikategorikan berjenis eksplanatoris yang merupakan penelitian penjelasan dengan 

menyoroti hubungan kausalitas antara variabel-variabel penelitian.  Meskipun uraian 

dalam jenis penelitian ini juga mengandung deskripsi, sebagai penelitian relasional 

fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel (Singarimbun 

dan Effendi, 1989).  Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai 

mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antar variabel serta 

pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. 

 
B. Populasi dan Sampel 
 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu anggota organisasi Kelompok 

Nelayan penerima paket Program PEMP Tahun 2002 di Kota Kendari.  Adapun 

populasinya adalah seluruh anggota kelompok Nelayan tersebut yang berjumlah 116 

orang pada 4 kelurahan yaitu Kelurahan Lapulu 32 orang, Kelurahan Talia 29 orang, 

Kelurahan Bungkutoko 21 orang dan Kelurahan Anggoeya 34 orang. 

Tehnik penentuan sampel dilakukan secara bertahap, yakni: 

- Tahap pertama: dilakukan pengelompokan nelayan dalam 4 (empat) kelompok 

menurut tempat domisili kelurahannya. 



 

- Tahap kedua: penentuan sampel Nelayan pada masing-masing kelompok sebanyak 50 

% dari jumlah nelayan pada masing-masing kelompok.  Dengan demikian jumlah unit 

sample penelitian ini direncanakan sebanyak 58 orang.  Sedangkan penentuan 

responden akan dilakukan secara acak sederhana (simple random) setelah dilakukan 

registrasi nelayan pada masing-masing kelompok. 

 
C. Metode Pengumpulan Data 
 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a) Data Primer :  data yang bersumber dari responden yaitu anggota Kelompok 

Nelayan penerima paket bantuan Program PEMP tahun 2002.  Data ini berkisar pada 

profil/karakteristik responden dan yang berkaitan langsung dengan item-item 

penelitian. 

b) Data Sekunder : data yang bersumber dari organisasi (Kelompok Nelayan,  LEPP-

M3) dan Instansi terkait.  Data ini berkisar pada situasi dan kondisi obyek atau latar 

penelitian, peristiwa-peristiwa kritis serta data pendukung lainnya. 

 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a) Kuisioner, dilakukan dengan cara enumerator menyerahkan daftar pertanyaan 

kepada responden dan meminta mengisinya, atau membawa daftar tersebut dan 

mengadakan wawancara serta menuliskan jawaban responden sesuai dengan 

rangkaian pertanyaan dalam kuisioner (Nasir, 1988).  Instrument ini terutama 

dipergunakan untuk memperoleh data primer. 
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b) Wawancara, dipergunakan untuk memperoleh data yang bermakna dalam 

memberikan gambaran situasi, latar, peristiwa-peristiwa kritis tentang organisasi dan 

responden.  Instrument ini dilakukan terhadap responden sendiri maupun informan 

kunci guna memperoleh data sekunder maupun data tambahan untuk memperdalam 

data yang diperoleh melalui intrumen pertama. 

c) Observasi, dipergunakan untuk memperdalam dan memperkaya data yang diperoleh 

guna pembahasan lebih mendalam tentang fenomena amatan sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. 

 
D. Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen; yakni meliputi unit-unit variabel karakteristik pribadi 

nelayan dan variabel budaya organisasi yang meliputi: 

a. Umur/usia yang dinyatakan dalam satuan tahun.  Karakteristik ini selanjutnya 

disebut variabel X1. 

b. Jenis kelamin yang dinyatakan dalam skala kategorik (nominal) dimana seseorang 

nelayan termasuk.  Kategorisasi variabel jenis kelamin ini dinyatakan: Pria = 1 ; 

dan Wanita = 2.  Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X2. 

c. Status perkawinan yang dinyatakan dalam skala kategorik (nominal).  

Kategorisasi variabel ini dinyatakan:  Kawin = 1; Tidak Kawin = 2 ; Duda/Janda 

= 3.  Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X3. 
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d. Pendidikan yang juga dinyatakan dalam skala kategorik (nominal).  Kategorisasi 

variabel ini dinyatakan:  Tidak Sekolah = 1; SD = 2;          SLTP = 3;  SLTA = 4 ; 

Perguruan Tinggi = 5.   Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X4. 

e. Jumlah tanggungan yakni jumlah orang/jiwa yang menjadi tanggungan hidup atas 

seseorang nelayan yang dinyatakan dalam skala ratio dalam satuan orang/jiwa.  

Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X5. 

f. Pendapatan rata-rata yakni jumlah penerimaan rata-rata seseorang nelayan yang 

dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah dalam satu satuan waktu tertentu 

(bulan).  Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X6. 

g. Individualisme yakni derajat rasa kesalingtergantungan nelayan diantara anggota-

anggota kelompoknya. Kategorisasi variabel ini dinyatakan : Sangat Tinggi = 5; 

Tinggi = 4; Cukup Tinggi = 3; Kurang Tinggi = 2; Tidak Tinggi = 1. Karakteristik 

ini selanjutnya disebut variabel X7. 

h. Jarak kekuasaan yakni tingkat kepedulian dalam menangani perbedaan antara 

nelayan anggota kelompok. Kategorisasi variable ini  dinyatakan : Sangat Sering 

= 5; Sering = 4; Cukup Sering = 3; Kurang Sering = 2; Tidak Sama Sekali = 1.  

Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X8. 

i. Penghindaran ketidakpastian yakni komitmen untuk menjaga kepercayaan dan 

perilaku yang ketat dan tidak toleran terhadap penyimpangan. Kategorisasi 

variable ini dinyatakan : Sangat dipegang teguh = 5; Dipegang teguh = 4; Cukup 

dipegang teguh = 3; Kurang dipegang teguh = 2; Tidak dipegang teguh = 1. 

Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X9. 
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j. Maskulinitas yakni kecenderungan dalam masyarakat akan prestasi, 

kepahlawanan, ketegasan dan keberhasilan material. Lawannya adalah 

Feminimitas yakni kecenderungan akan hubungan, kesederhanaan, perhatian pada 

yang lemah, dan kualitas hidup. Kategorisasi variabel ini dinyatakan : Sangat 

Tinggi = 5; Tinggi = 4; Cukup Tinggi =3; Kurang Tinggi = 2; Tidak Sama Sekali 

= 1. Karakteristik ini selanjutnya disebut variabel X10. 

2. Variabel Dependen; yakni variabel yang menunjukkan kinerja pengembangan dana 

bergulir yang ditunjukkan dengan jumlah dana yang terkumpul/disetorkan (dalam 

satuan rupiah) untuk pengembalian kredit dana bergulir program PEMP.  Steers 

(1985)  mengemukakan bahwa efektivitas kerja (kinerja) seseorang ialah 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar volume dari 

waktu yang ditentukan.  Ukuran ini dinyatakan dalam satuan prosentase dengan 

kriteria sebagai berikut: 

 97 % - 100 % =  sangat efektif dengan bobot = 5 

 93 % -   96 % =  cukup efektif dengan bobot = 4 

 89 % -   92 % =  kurang efektif dengan bobot = 3 

 85 % -   88 % =  tidak efektif dengan bobot = 2 

 <  84 % =  sangat tidak efektif dengan bobot = 1 

 
E. Metode Analisis Data 

Untuk menjawab masalah sekaligus menguji hipotesis penelitian, model analisis 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui efektivitas kerja ne layan digunakan formula Steers, 1985 sebagai 

berikut: 

             Volume kerja aktual           volume kerja standar  
        Ek  =                                        X100 % 
       Waktu pelaksanaan aktual       waktu pelaksanaan standar 
 

Dimana : Ek = Efektivitas Kerja Nelayan. 
 
  

2. Untuk menguji hipotesis penelitian, maka digunakan model analisis regresi berganda 

(Draper dan Smith, 1992) sebagai berikut: 

 Y = b0 + b1 x1 + b2 x 2 +  ………………………… + bn xn + e 

 Dimana:    Y =  peubah tak bebas (variabel dependen) 

        x =  peubah bebas (variabel independent ; dimana  i = 1, 2…, n) 

        b =  koefisien regressor ke- i (i = 1, 2, …, n) 

        e =  faktor galat (error term). 

 
Jika diasumsikan e = 0; maka aplikasi model analisis pertama dalam penelitian 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 Y = b0 +b1x1+b2x2 +b3x3+b4x4 + b5x5 +b6 x6 +b7x7+b8x8+b9x9+b10x10 

 Dimana :   Y = variabel kinerja nelayan 

x1 = variabel umu/usia nelayan 

x2 = variabel jenis kelamin 

x3 = variabel status perkawinan 

x4 = variabel pend idikan nelayan 
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x5 = variabel jumlah tanggungan 

x6 = variabel pendapatan rata-rata 

x7 = variabel individualisme 

x8 = variabel jarak kekuasaan 

x9 = variabel penghindaran ketidakpastian 

x10 = variabel maskulinitas 

bi = besaran koefisien regressor xi (i = 1,2,…,10). 

Selanjutnya, dalam analisis kedua dilakukan hanya dua variabel bebas saja, yaitu 

variabel Karakteristik Individu dan Variabel Budaya Organisasi, dan dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

Y      =  a + b1X11 + b2 X12 

Dimana :   Y  = Kinerja nelayan 

b1 – b2 = Besaran Koefisien Regressor X11 dan X12 

X11  = Karakteristik individu 

X12  = Budaya organisasi 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas (xi) secara bersama-sama berpengaruh 

nyata terhadap variabel tidak bebas (Y),  akan digunakan uji F.  Demikian pula untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (xi) terhadap variabel tidak bebas 

(Y), akan digunakan uji t (t-student).  Koefisien determinasi R2 akan digunakan untuk 

mengetahui besarnya variasi dalam Y yang disebabkan oleh variasi dalam xi. 
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F.  Definisi Operasional 

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan pustaka dan hipotesis yang telah 

dikemukakan terdahulu, maka dalam penelitian terdapat tiga konsep yang menjadi 

perhatian, yaitu : budaya organisasi, karakteristik individu, dan kinerja. 

Operasionalisasi konsep merupakan upaya untuk mendefinisikan secara 

operasional suatu konsep sehingga dapat diukur. Hal ini dapat dicapai dengan melihat 

dimensi, aspek atau kandungan yang terdapat dalam konsep tersebut, lalu 

mengkategorikannya kedalam elemen-elemen yang dapat diamati atau dapat diukur 

(Sekaran, 1984). Selanjutnya, elemen yang dapat diukur ini dapat disejajarkan sebagai 

variabelnya Singarimbun dalam mengoperasionalisasi konsep. Variabel kemudian 

dapat didefinisikan secara operasional dengan mengidentifikasi atribut atau indikator 

atau dimensi daripada variabel. Selanjutnya indikator ini terdiri dari item-item penelitian 

(lihat pula Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Selanjutnya, konsep budaya organisasi, karakteristik individu dan kinerja dalam 

penelitian ini  dapat didefinisikan secara operasional sebagai berikut : 

I. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang telah ada pada anggota organisasi 

sebagai cara yang benar untuk membayangkan, memikirkan dan merasakan dalam 

kaitannya dengan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Asumsi ini 

mencakup keterkaitan lingkungan organisasi, asumsi realitas dan kebenaran, asumsi 

hakikat sifat manusia, asumsi hakikat aktivitas manusia dan asumsi hakikat hubungan 
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antar manusia. Konsep ini dijabarkan menjadi 4 variabel (Individualisme, Jarak 

Kekuasaan, Penghindaran Ketidakpastian dan Maskulinitas). 

a. Individualisme, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah derajat rasa 

kesalingtergantungan nelayan (responden) diantara anggota-anggota kelompoknya 

yang dinyatakan dalam kategorisasi : Sangat tinggi (5), Tinggi (4), Cukup Tinggi 

(3), Kurang Tinggi (2), Tidak Tinggi (1). 

b. Jarak Kekuasaan, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tingkat kepedulian 

dalam menangani perbedaan antara nelayan anggota kelompok yang dinyatakan 

dalam kategorisasi : Sangat Sering (5), Sering (4), Cukup Sering (3), Kurang 

Sering (2), Tidak sama sekali (1). 

c. Penghindaran Ketidakpastian, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komitmen 

untuk menjaga kepercayaan dan perilaku yang ketat dan tidak toleran terhadap 

penyimpangan yang dinyatakan dalam kategorisasi : Sangat dipegang teguh (5), 

Dipegang teguh (4), Cukup dipegang teguh (3), Kurang dipegang teguh (2), Tidak 

dipegang teguh (1). 

d. Maskulinitas, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kecenderungan dalam 

masyarakat akan prestasi, kepahlawanan, ketegasan dan keberhasilan, material 

yang dinyatakan dalam kategorisasi : Sangat     Tinggi (5), Tinggi (4), Cukup 

Tinggi (3), Kurang Tinggi (2), Tidak Sama Sekali (1). 

II. Karakteristik Individu adalah ciri-ciri tertentu yang dimiliki individu yang dapat 

dibedakan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam hal sikap maupun 
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perilakunya. Konsep imi dijabarkan menjadi 6 variabel (umur/usia, jenis kelamin, 

status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan dan pendapatan rata-rata). 

a. Umur/usia, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lamanya umur/usia 

responden pada saat peneliti meminta data yang dinyatakan dalam satuan tahun. 

b. Jenis Kelamin, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kategori kelamin 

responden yang dinyatakan sebagai Pria (1) dan Wanita (2). 

c. Status Perkawinan, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah status responden 

dalam kehidupan rumah tangganya pada saat peneliti meminta data yang 

dinyatakan sebagai Kawin (1), Tidak Kawin (2) dan     Duda/Janda (3). 

d. Pendidikan, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendidikan formal terakhir 

yang telah diselesaikan oleh responden, yaitu : Tidak Sekolah (1), SD (2), SLTP 

(3), SLTA (4) dan Perguruan Tinggi (5). 

e. Jumlah Tanggungan, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah orang/jiwa 

yang menjadi tanggungan hidup seseorang responden yang dinyatakan dalam 

satuan orang/jiwa. 

f. Pendapatan Rata-Rata, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah 

penerimaan rata-rata seseorang nelayan (responden) yang dinyatakan dalam 

satuan mata uang rupiah dalam satu satuan waktu tertentu (bulan). 

III. Kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai sesuai dengan standar yang ditetapkan 

dalam suatu kurun waktu tertentu. Unsur-unsur empiris yang diturunkan dari 

variabel ini : 
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a. Ketepatan Waktu dalam menyelesaikan kewajiban pekerjaannya. 

b. Hasil yang diperoleh dari usaha pekerjaannya. 
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BAB V 
 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 
 
 

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Kendari 
 
1.  Keadaan Geografis 

Kota Kendari merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara georafis 

terletak di bagian selatan garis khatulistiwa dan berada diantara 3o54’30” – 40o3’11” 

Lintang Selatan serta membentang dari barat ke timur diantara 122o23’ – 122o39’ Bujur 

Timur. 

Secara administratif wilayah Kota Kendari dibatasi oleh : 

? Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia (Kabupaten Konawe), 

? Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, 

? Sebelah Selatan berbatasan dengam Kecamatan Moramo dan Konda (Kabupaten 

Konawe Selatan), 

? Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto (Kabupaten Konawe 

Selatan) dan Kecamatan Sampara (Kabupaten Konawe). 

Kota Kendari terbentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1995. 

Sampai dengan tahun 2004, Kota Kendari terbagi atas 6 (enam) wilayah Kecamatan 

yaitu Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Poasia, Baruga dan Abeli, serta 

terdapat 51 Kelurahan dengan luas wilayah daratan 295,89 km2. Jumlah dan luas 

Kecamatan di Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 1.  

 



 

Tabel 1. Jumlah dan Luas Kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 
Tahun  2004. 

No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas (Km2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kendari 

Kendari Barat 

Mandonga 

Poasia 

Baruga 

Abeli 

8 

8 

10 

6 

6 

13 

14,19 

21,31 

65,35 

81,27 

63,28 

50,49 

 Jumlah 51 295,89 

    Sumber  : Bappeda Kota Kendari, 2003 

2. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Kendari tahun 2004 tercatat 222.955 jiwa, yang terdiri 

dari 112.500 jiwa pria (50,45%) dan 110.455 jiwa wanita (49,55%). Berdasarkan data 

Tabel 2, terlihat bahwa Kecamatan Baruga merupakan wilayah terpadat penduduknya 

dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, dengan rata-rata penduduk 891 jiwa/Km2. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Penyebaran Penduduk di Kota Kendari Tahun 2004. 
 No. Kecamatan Luas 

 (Km2) Jumlah Penduduk (jiwa) Rata-Rata Penduduk 
(Jiwa/Km2) 

   Pria  Wanita Total  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kendari 

Kendari Barat 

Mandonga 

Poasia  

Baruga 

Abeli 

14,19 

21,31 

65,35 

81,27 

63,28 

50,49 

12.023 

19.794 

26.029 

16.827 

28.715 

9.112 

11.525 

20.060 

25.215 

16.697 

27.682 

9.276 

23.548 

39.854 

51.244 

33.524 

56.397 

18.388 

1.659 

1.870 

784 

413 

891 

364 

 Jumlah 295,89 112.500 110.455 222.955  

Sumber : BPS Kota Kendari, 2005 
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Secara umum, dari jumlah penduduk Kota Kendari yang bekerja pada sektor 

kelautan dan perikanan tercatat kurangg lebih 5.010 orang, atau sekitar  2,25 % dari total 

penduduk Kota Kendari. Dari jumlah tersebut terdiri atas nelayan laut sebanyak 1.873 

orang, petani tambak sebanyak 176 orang, petani kolam sebanyak 73 orang dan tenaga 

kerja di perusahaan perikanan sebanyak 2.888 orang (Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kota Kendari, 2005). 

 
3.  Keadaan Alam 

Keadaan topografi suatu tanah mempunyai kaitan erat dengan pengusahaan 

tanah tersebut. Faktor utama yang menentukan lokasi usaha adalah letak ketinggian 

tempat dari permukaan laut dan sifat-sifat wilayah terutama kemiringan atau lereng. 

Topografi wilayah Kota Kendari pada dasarnya bervariasi antara datar dan 

berbukit. Daerah datar terdapat di bagian barat dan selatan Teluk Kendari. Kecamatan 

Kendari yang terletak di sebelah utara teluk sebagian besar terdiri dari perbukitan 

(Pegunungan Nipa-Nipa) dengan ketinggian mencapai lebih kurang 459 m dari garis 

pantai, sedangkan kearah selatan tingkat kemiringan antara 4 % sampai 30 %. Pada 

bagian barat (Kecamatan Mandonga) dan selatan (Kecamatan Poasia) terdiri dari 

perbukitan bergelombang rendah dengan kemiringan kearah Teluk Kendari. 

Wilayah Kota Kendari yang memiliki pesisir pantai dan laut terdiri dari 

Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Poasia dan Abeli. Kota Kendari yang 

memiliki potensi perikanan yang cukup besar dengan garis pantai sepanjang 85,8 km 

terdapat Pulau Bungkutoko yang berhadapan langsung dengan Laut Banda serta relatif 
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dekat dengan Laut Seram, Laut Maluku, Laut Arafura dan Laut Flores. Disamping itu, 

wilayah Kecamatan Abeli dan Kendari memiliki potensi pengembangan usaha budidaya 

laut, yang potensinya diperkirakan sekitar 370 Ha (Dinas Perikanan dan Kelautan Kota 

Kendari, 2005).  

 
B.   Gambaran Umum Program PEMP 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dilaksanakan oleh 

pemerintah sejak Tahun Anggaran 2000/2001 (Departemen Kelautan dan Perikanan) 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan 

terstruktur. 

Program PEMP di Kota Kendari telah dimulai pelaksanaannya pada tahun 2002, 

yang penyaluran dananya disampaikan langsung kepada masyarakat dengan fokus pada 

peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Program ini sesungguhnya 

merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah 

(PEMD) sektor Jaring Pengaman Sosial Penanggulangan Kemiskinan (JPS-PK). 

Program PEMP bukan bersifat charity (hadiah) tapi empowerment (Pemberdayaan), 

sehingga program ini diharapkan tetap berlangsung dalam rangka penguatan modal 

usaha kepada masyarakat untuk dikelola bagi kepentingan usaha mereka. 

1. V i s i 

 PEMP merupakan program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya 

pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. 
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2. M i s i 

Untuk mewujudkan visi program PEMP, maka misi yang akan diembankan 

adalah : 

(1) Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan 

ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat, 

penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. 

(2) Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola memanfaatkan 

sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah 

kelestarian lingkungan. 

(3) Mendorong masyarakat pesisir untuk mengembangkan kemitraan dengan lembaga 

swasta dan pemerintah. 

3. Tujuan PEMP 

Tujuan umum PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan 

sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan 

khusus PEMP, adalah sebagai berikut : 

(1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian 

masyarakat pesisir. 
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(2) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya perikanan dan 

kelautan. 

(3) Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, 

berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.  

(4) Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam 

mendukung pengembangan wilayahnya. 

(5) Mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan 

transparan dalam kegiatan masyarakat. 

(6) Mengurangi beban masyarakat pesisir yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, 

melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan.  
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BAB VI 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

A.    Karakteristik Responden 
 

Kelompok nelayan responden dalam penelitian ini sebanyak 116 orang. Identitas 

responden ini merupakan gambaran terhadap kelompok-kelompok nelayan penerima 

paket program PEMP Tahun 2002 di Kota Kendari. Adapun karakteristik yang 

diperhatikan dari kelompok nelayan tersebut adalah meliputi umur, tingkat pendidikan 

dan jumlah tanggungan keluarga. 

1.  Umur 

Dalam mengambil keputusan atau menilai suatu obyek, seorang nelayan biasanya 

dipengaruhi oleh tingkat umurnya. Keadaan umur kelompok nelayan akan 

mempengaruhi kemampuan fisik dalam bekerja dan berfikir. Seorang nelayan yang 

umurnya relatf muda akan mempunyai kemampuan fisik untuk bekerja yang lebih besar 

dibanding dengan nelayan yang berumur diatas usia produktif. 

Pengelompokkan umur dapat dilakukan berdasarkan pendapat Simanjuntak 

(1998) yang menyatakan bahwa pekerja adalah penduduk yang berusia antara 15 – 60 

tahun. Selanjutnya Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

(1984) mengelompokkan orang yang tidak produktif pada umur dibawah 15 tahun dan 

65 tahun. Umur kelompok nelayan responden di Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 

3. 



 

Tabel 3. Umur Kelompok Nelayan Responden di Kota Kendari 
 

Umur (Tahun) Jumlah Nelayan 

 Orang Persen 

23 – 60 

61 – 64 

65 – 80 

113 

1 

2 

97,41 

0,86 

1,72 

Jumlah 116 100 

 

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa umur kelompok nelayan responden bervariasi 

antara 23 – 80 tahun. Dari struktur umur tersebut nampak bahwa kelompok nelayan di 

daerah penelitian didominasi umur 23 – 60 tahun (97,41 %), disusul kelompok umur 65 

– 80 tahun (1,72 %) dan kelompok umur 61 – 64 tahun (0,86 %). Keadaan ini 

menunjukkan bahwa kelompok umur nelayan penerima paket program PEMP di Kota 

Kendari pada umumnya adalah kelompok umur produktif sehingga mereka masih 

memiliki kemampuan untuk bekerja cukup besar. 

2. Tingkat Pendidikan 

Kemampuan dan keterampilan mengelola suatu jenis usaha, selain memerlukan 

pengalaman yang cukup juga tingkat pendidikan. Kelompok nelayan yang mempunyai 

tingkat pendidikan yang relatif ini akan menyebabkan nelayan tersebut lebih dinamis, 

rasional dan berani mengambil keputusan tentang pengelolaan usahanya dalam hal 

penerimaan inovasi baru. 
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Tingkat pendidikan kelompok nelayan responden di daerah penelitian pada 

umumnya adalah Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak pernah bersekolah. 

Kelompok nelayan penerima paket proram PEMP yang berpendidikan sarjana ada 2 

orang (Tabel 4). Keadaan ini menunjukkan bahwa 88,79 % kelompok nelayan di daerah 

penelitian mempunyai pendidikan formal dengan tingkat yang berbeda-beda. 

Berdasarkan keadaan tingkat pendidikan kelompok nelayan tersebut diharapkan dapat 

lebih cepat mengadopsi inovasi baru untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola 

program PEMP di Kota Kendari. 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Formal Kelompok Nelayan Responden di Kota Kendari 
 

Tingkat Pendidikan Jumlah Nelayan 
 Orang Persen 

Sarjana 

S L T A 

S L T P 

S D 

Tidak Sekolah 

2 

27 

32 

42 

13 

1,72 

23,28 

27,59 

36,21 

11,21 

Jumlah 116 100 
 

3. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tangungan keluarga adalah banyaknya orang yang tinggal dalam satu 

rumah ataupun diluar rumah dan hidupnya secara langsung ditanggung oleh nelayan 

bersangkutan. Jumlah tanggungan keluarga dapat dikelompokkan berdasarkan faktor 

yang mempengaruhi aktivitas ekonomi nelayan responden dalam mengelola program 
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PEMP. Jumlah tanggungan keluarga nelayan responden di Kota Kendari dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah Tanggungan Keluarga Kelompok Nelayan Responden di Kota Kendari 
 

Jumlah Tanggungan Keluarga Jumlah Nelayan 

(orang) Orang Persen 

0 - 3 

4 - 6 

7 – 17 

29 

61 

26 

25,00 

52,59 

22,41 

Jumlah 116 100 

 

Data Tabel 5 terlihat bahwa tanggungan keluarga dibawah 3 orang sebanyak 

29 orang (25,00 %), tanggungan 4 – 6 orang sebanyak 61 orang (52,59 %) dan 

tanggungan 7 – 17 orang sebanyak 26 orang (22,41 %). Keadaan ini menunjukkan 

bahwa jumlah tanggungan keluarga nelayan penerima paket program PEMP 

tersebut selain dapat merupakan sumber tenaga pada usaha perikanan juga keadaan 

ini menunjukkan bahwa dengan semakin besar jumlah tanggungan keluarga maka 

jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi semakin meningkat, sehingga akan memacu 

kelompok nelayan responden untuk lebih giat meningkatkan hasil produksinya. 
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 B.    Pengujian Hipotesis 
 

Hasil analisis regresi dengan menggunakan model analisis regresi berganda 

untuk pengaruh budaya organisasi dan karakteristik individu nelayan terhadap kinerja 

Program PEMP di Kota Kendari, diperoleh sebagai berikut : 

   Y = -15,70 - 0,04 X1 – 0,62 X2 – 0,00 X3 + 1,65 X4 - 0,49 X5 + 0,00 X6 + 

6,67 X7 + 4,69 X8 + 3,87 X9 + 4,07 X10 

Untuk memudahkan pembatasan, berikut adalah model pendugaan sebagai hasil dari 

output cara regresi sebagai berikut :  

Tabel 6. Estimasi dengan Cara Regresi Pengaruh Karakteristik Individu Nelayan 
             Terhadap Kinerja Program PEMP di Kota Kendari  

 

Variabel Koef. Regresi Standar 
Error T hit 

Umur (X1) 
Jenis Kelamin (X2) 
Status Perkawinan (X3) 
Pendidikan (X4) 
Jumlah Tanggungan (X5) 
Pendapatan Rata-Rata/Bulan (X6) 
Individualisme (X7) 
Jarak Kekuasaan (X8) 
Penghindaran Ketidakpastian (X9) 
Maskulinitas (X10) 
Intercept 
 

-0,04 
-0,62 
-0,00 

            1,65 
-0,49 

            0,00 
            6,67 
            4,69 
            3,87 
            4,07 
         -15,70 

0,04 
1,18 
1,08 
0,48 
0,19 
0,00 
1,64 
1,10 
1,07 
1,07 

-0,89 
-0,52 
-0,16 

       3,42 ** 
-2,52 

       2,62 ** 
       4,06 ** 
       4,26 ** 
       3,61 ** 
       4,16 ** 
 

Standar Error Estimasi          =     4,30 
                               R2                 =    0,81 
                                    Nilai F          =  50,73 **         

**) Nyata pada X  =  0,05 (t tab 1,98) 
      Nyata pada X  =  0,05 (F tab 1,90) 
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C.    Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) adalah 

0,81 yang berarti bahwa 81 % variasi pada kinerja nelayan diterangkan oleh variasi pada 

vaiabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan, 

pendapatan rata-rata perbulan, individualisme, jarak kekuasaan, pengaruh ketidakpastian 

dan maskulinitas. Sedang sisanya 19 % dijelaskan oleh variabel lain yang turut 

menentukan tetapi tidak dimuat dalam model. 

Hasil uji F adalah berbeda nyata (F hitung > F tabel) pada taraf kepercayaan 95 

%. Ini berarti bahwa variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, 

jumlah tanggungan, pendapatan rata-rata perbulan, individualisme, jarak kekuasaan, 

pengaruh ketidakpastian dan maskulinitas secara bersama-sama berpengaruh nyata 

(significance) terhadap kinerja nelayan dalam Program PEMP. 

Intercept (Kontanta) sebesar -15,70 yang berarti tanpa adanya variabel umur, jenis 

kelamin, status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan rata-rata 

perbulan, individualisme, jarak kekuasaan, pengaruh ketidakpastian dan maskulinitas, 

kinerja nelayan dalam pelaksanaan Program PEMP khususnya dalam pengembalian 

dana bergulir sudah bernilai negatif. Karena kinerja mereka dibawah 0, maka ini berarti 

prestasi kerja kelompok nelayan dalam kurun waktu tertentu terhadap pengembangan 

dana PEMP belum dapat terselesaikan baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini 

dibuktikan oleh tunggakan tingkat pengembalian kelompok nelayan penerima bantuan 

sudah melewati 4 bulan terhitung sejak Februari 2003 sampai Februari 2005. 
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Pada analisis pertama tentang pengaruh masing-masing variabel independent (X1 

sampai X10) terhadap kinerja nelayan (Y) di daerah penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a) Variabel Umur (X1);  mempunyai Koefisien regresi -0,04 yang berarti pengaruh 

pertambahan umur nelayan terhadap kinerja nelayan dalam pengembalian dana 

bergulir PEMP adalah berpengaruh negatif, dimana setiap pertambahan umur nelayan 

1 tahun akan menurunkan kinerjanya sebesar 0,04 %. Hasil uji t pada koefisien tidak 

nyata pada taraf kepercayaan 95 % yang berarti karakteristik individu umur (usia) 

nelayan tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja penerimaan dana bergulir Program 

PEMP. Namun demikian umur (usia) nelayan akan mempengaruhi kondisi fisik, 

mental dan kemampuan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini 

dibuktikan kelompok nelayan berumur 61 – 64 tahun rata-rata telah mengembalikan 

pinjaman sebesar 29 % dari jumlah pinjaman PEMP. Sedangkan kelompok umur 22 – 

60 tahun, jumlah pengembalian dan pinjaman hanya rata-rata 8 % dari jumlah 

pinjaman. Hal ini didukung pendapat Hasibuan (2000) bahwa tenaga kerja yang 

umurnya lebih tua kondisi fisiknya kurang, tetapi bekerja ulet, namun tanggung 

jawabnya besar serta tur overnya rendah. 

b) Variabel Jenis Kelamin (X2); mempunyai Koefisien regresi -0,62 yang berarti 

hubungan antara jenis kelamin dengan kinerja nelayan adalah negatif. Hasil uji t pada 

Koefisien regresi tidak nyata pada taraf kepercayaan 95 % yang berarti karakteristik 

individu jenis kelamin nelayan ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja 
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pengembangan dana bergulir Program PEMP. Namun bila dibandingkan tingkat 

kepekaan terhadap pengembalian dana bergulir program PEMP, perempuan 

kelihatannya jauh lebih peka daripada laki- laki, meskipun kelompok nelayan 

penerima program ini masih dominan laki- laki yang secara konsekuensi pencari 

nafkah utama dalam keluarga pada umumnya. Hal ini dibuktikan nelayan kaum 

perempuan rata-rata melakukan pengembalian dana PEMP sebesar 15,38 % dari 

jumlah dana pinjaman, sedangkan kaum laki- laki rata-rata jumlah pengembalian baru   

7,92 % dari dana pinjaman (Lampiran 3).  Hal ini sesuai pendapat Wirosuhardjo, 

dkk (1986) bahwa keadaan hasrat perempuan untuk berperan serta dalam angkatan 

kerja relatif lebih peka daripada partisipasi laki- laki. 

c) Variabel Status Perkawinan (X3) ; mempunyai Koefisien regresi +0,00 yang berarti 

status perkawinan nelayan terhadap kinerja nelayan adalah tidak berpengaruh sama 

sekali. Hasil uji t pada koefisien regresi tidak nyata pada taraf kepercayaan 95 % yang 

berarti karakteristik individu status perkawinan nelayan tidak berpengaruh nyata 

terhadap kinerja pengembangan dana bergulir Program PEMP. 

d) Variabel Pendidikan (X4) ; mempunyai Koefisien regresi +1,65 yang berarti 

hubungan antara tingkat pendid ikan nelayan terhadap kinerja adalah positif. Ini 

berarti setiap peningkatan pendidikan satu tingkat (misal : dari pendidikan rendah ke 

pendidikan menengah, atau dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi) akan 

meningkatkan kinerja nelayan sebesar 1,65 %. Hasil uji t pada Koefisien regresi 

menunjukkan signifikan pada taraf kepercayaan 95 %, yang berarti secara nyata 
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tingkat pendidikan nelayan berpengaruh positif terhadap kinerja pengembangan dana 

bergulir Program PEMP. Hal ini dibuktikan tingkat pendidikan kelompok nelayan 

dengan produktivitas kerja tercermin dalam tingkat penghasilan, dimana tingkat 

pendidikan menengah (SLTA) rata-rata pendapatan per bulan Rp. 466.667 serta 

memiliki produktivitas kerja dengan pengembalian dana bergulir yang lebih besar 

yaitu 17,94 % dari jumlah dana pinjaman PEMP (Lampiran 3.) Hal ini didukung oleh 

Anonim (1982) bahwa berdasarkan asumsi teori human capital, seseorang dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan, dimana setiap 

tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja 

dan tingkat penghasilan seseorang. 

e) Variabel Jumlah Tanggungan (X5) ; mempunyai Koefisien regresi -0,49 yang 

berarti hubungan antara jumlah tanggungan keluarga terhadap kinerja nelayan adalah 

negatif. Ini berarti setiap penambahan jumlah tanggungan keluarga akan menurunkan 

kinerja nelayan. Hal ini disebabkan rata-rata tanggungan keluarga nelayan penerima 

PEMP pada umumnya adalah orang-orang yang belum produktif, sehingga 

tanggungan keluarga tersebut belum dapat menunjukkan tenaga kerja pada sektor ini. 

Hasil uji t pada Koefisien regresi tidak nyata pada taraf kepercayaan 95 % yang 

berarti karakteristik individu jumlah tanggungan tidak berpengaruh nyata terhadap 

kinerja pengembangan dana bergulir Program PEMP. 

f) Variabel Pendapatan Rata-Rata Perbulan (X6) ; mempunyai Koefisien regresi 

+0,00 yang berarti tingkat atau jumlah penghasilan nelayan perbulan tidak 
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berpengaruh apa-apa terhadap kemampuan/kinerja nelayan dalam pengembangan 

dana bergulir PEMP. Hasil uji t pada Koefisien regresi tidak nyata pada taraf 

kepercayaan 95 % yang berarti jumlah penghasilan nelayan perbulan berpengaruh 

nyata terhadap kinerja pengembangan dana bergulir Program PEMP. Hal ini 

disebabkan rendahnya tingkat pendapatan kelompok nelayan penerima PEMP yang 

rata-rata Rp. 50.000 –  Rp. 1.350.000 per bulan tercermin dalam tingkat pengeluaran 

keluarga. Karena masih jauh dibawah tingkat upah yang selayaknya, sehingga kinerja 

menurun sebagai akibat kebutuhan hidup termasuk kebutuhan gizi belum dapat 

terpenuhi.    Hal ini didukung oleh Anonim (1982) bahwa bila pendapatan seseorang 

meningkat akan berdampak pada peningkatan taraf hidupnya, yang pada akhirnya 

berimplikasi pada peningkatan produktivitas kerja.  

g) Variabel Individualisme (X7) ; mempunyai Koefisien regresi +6,67 yang berarti 

hubungan antara tingkat kerjasama nelayan (individuliasme) dengan kinerja nelayan 

adalah positif. Ini berarti setiap perubahan dimensi individualisme atau 

kecenderungan masyarakat nelayan yang terajut ketat dengan individu yang memiliki 

kerabat atau kelompok lainnya, akan meningkatkan kinerja pengembangan dana 

PEMP. Hasil uji t pada Koefisien regresi menunjukkan signifikan pada taraf 

kepercayaan 95 %. Ini berarti secara nyata variasi individualisme nelayan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pengembangan dana bergulir Program PEMP. 

Hal ini dapat dilihat pada tingkat kelompok nelayan penerima program, bahwa tidak 
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sedikit kelompok nelayan yang pengembaliannya kurang lancar karena faktor derajat 

kesaling-tergantungannya diantara anggota-anggotanya.  

h) Variabel Jarak Kekuasaan (X8) ; mempunyai Koefisien regresi +4,69 yang berarti 

hubungan antara jarak kekuasaan dengan kinerja nelayan adalah positif, yang berarti 

perilaku anggota nelayan yang berkuasa (Ketua Kelompok misalnya) akan 

meningkatkan kinerja nelayan. Hasil uji t pada Koefisien regresi menunjukkan 

signifikan pada taraf kepercayaan 95 %. Ini berarti jarak kekuasaan secara nyata 

berpengaruh positif terhadap kinerja pengembangan dana bergulir Program PEMP. 

Hal ini dapat dilihat pengaruh ketua-ketua kelompok nelayan penerima dana PEMP 

memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan anggotanya. Kelompok masyarakat 

nelayan ini secara organisasi kelompok belum dapat mendistribusikan kekuasaannya 

secara merata kepada anggota-anggotanya. 

i) Variabel Penghindaran Ketidakpastian (X9) ; mempunyai Koefisien regresi +3,87 

yang berarti hubungan antara anggota nelayan yang merasa tak nyaman dengan 

ketidakpastian dan ambiguitas terhadap kinerja nelayan adalah positif, dimana tingkat 

komitmen untuk saling menjaga komitmen atau kesepakatan kelompok diantara 

nelayan dapat meningkatkan kinerjanya. Hasil uji t pada Koefisien regresi 

menunjukkan signifikan pada taraf kepercayaan 95 %, yang berarti pengaruh 

ketidakpastian secara nyata berpengaruh positif terhadap kinerja pengembangan dana 

bergulir Program PEMP. Hal ini dibuktikan banyaknya kelompok nelayan penerima 

program PEMP memiliki penghindaran ketidakpastian yang kuat, sehingga 
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kepercayaan dan perilaku dari anggota nelayan tersebut terhadap pengembalian dana 

bergulir pada umumnya masih dapat ditolerir. 

j) Variabel Maskulinitas (X10) ; mempunyai Koefisien regresi +4,07 yang berarti 

kecenderungan nelayan akan prestasi, ketegasan dan semangat dalam berusaha 

mempunyai hubungan positif terhadap kinerja nelayan. Hasil uji t pada Koefisien 

regresi menunjukkan signifikan pada taraf kepercayaan        95 % yang berarti secara 

nyata maskulinitas nelayan berpengaruh positif terhadap kinerja pengembangan dana 

bergulir Program PEMP. Hal ini ditunjukkan kelompok masyarakat nelayan penerima 

program PEMP pada umumnya memiliki peran sosial yang sangat tinggi, yakni masih 

memiliki ketegasan untuk berupaya melakukan pengembalian dana bergulir PEMP. 

Selanjutnya bila dilakukan analisa kedua terhadap 2 (dua) variabel bebas, yaitu 

Variabel Karakteristik Individu (X11) atau penjumlahan nilai variabel X1 - X6 dan 

Variabel Budaya Organisasi (X12) atau penjumlahan nilai variabel X7 – X10, maka 

diperoleh model analisis regresi sebagai berikut : 

Y  =  18,36 + 0,24 X11 + 4,83 X12 

Output hasil regresi model pendugaan (estimasi) adalah sebagaimana pada Tabel 7. 
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Tabel 7.  Estimasi dengan Cara Regresi Pengaruh Variabel Karakteristik Individu dan 
Variabel Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Program PEMP di Kota 
Kendari. 

Variabel Koefisien Regresi 
(Elastisitas) 

Standar Error Thit 

Karakteristik Individu (X11) 

Budaya Organisasi  (X12) 

Intercept 

0,24 

4,83 

0,49 

1,16 

1,82 

17,35 ** 

Standar Error Estimasi     =  4,67 
                                R2     =  0,78 
                         Nilai F     =  203,41** 

        **) Nyata pada X    =  0,05 (t tab 1,98) 

               Nyata pada X   =  0,05 (F tab 2,51)  
 Berdasarkan estimasi tersebut diatas, menunjukkan Koefisien Determinasi (R2) 

adalah 0,78 yang berarti 78 % kinerja pengembangan program PEMP Kota Kendari 

dapat diterangkan oleh Variabel Karakteristik Individu (X11) damn Budaya Organisasi 

(X12), sedang 22 % sisanya diterangkan oleh varianel lain yang turut menentukan tetapi 

tidak dijelaskan atau dimuat dalam model. 

 Hasil uji F adalah berbeda nyata (F hit > F tabel) pada taraf kepercayaan 95 %. 

Ini berarti bahwa faktor- faktor Karakteristik Individu (Umur, Jenis Kelamin, Status 

Perkawinan, Pendidikan, Jumlah Tanggungan dan Pendapatan rata-rata per bulan) dan 

Budaya Organisasi (Individualisme, Jarak Kekuasaan, Penghindaran Ketidakpastian dan 

Maskulinitas) secara bersama-sama berpengaruh nyata (significance) terhadap kinerja 

kelompok nelayan pengembangan Dana Bergulir PEMP. 

 Analisis dari pengaruh variabel bebas, baik Variabel Karakteristik Individu (X11) 

maupun Variabel Budaya Oranisasi (X12) terhadap kinerja pengembangan Dana Bergulir 

PEMP ini, diuraikan sebagai berikut :  
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a. Variabel Karakteristik Individu, mempunyai Koefisien regresi + 0,24 yang berarti 

hubungan karakter individu nelayan dengan kinerja pengembangan program PEMP 

adalah positif, atau setiap tambahan satu karakter akan meningkatkan kinerja sebesar 

0,24 %. Hal ini dibuktikan karakteristik individu nelayan penerima bantuan PEMP 

terutama faktor umur dan pendidikan pengaruhnya cukup besar. Serangkaian 

variabel umur dan pendidikan dalam Karakteristik Individu ini yang menentukan 

peningkatan kinerja kelompok nelayan dalam pengembangan Dana Bergulir PEMP. 

Hal tersebut didukung oleh Hasibuan (2000), bahwa salah satu kekuatan utama 

yang dapat mempengaruhi kepribadian untuk meningkatkan kinerja seseorang antara 

lain kelas sosial, pendidikan dan kekuatan lain dari keanggotaan kelompok atau 

keluarga. 

b. Variabel Budaya Organisasi, mempunyai Koefisien regresi + 4,83 yang berarti 

hubungan budaya organisasi nelayan dengan kinerja pengembangan program PEMP 

adalah positif. Hasil uji t pada Koefisien regresi menunjukkan signifikan pada taraf 

kepercayaan 95 %, yang berarti budaya organisasi nelayan berpengaruh nyata 

terhadap kinerja pengembangan dana bergulir Program PEMP. Hal ini terlihat 

anggota kelompok nelayan penerima bantuan terhadap pengembalian dana bergulir 

pada umumnya memiliki serangkaian ciri yang sebagian besar dibentuk oleh faktor 

ketidakpastian serta peran sosial (ketegasan) atau Maskulinitas.  
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BAB VII 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A.    Kesimpulan 
 
1) Berdasarkan Analisis Regresi pada karakteristik budaya organisasi dan karakteristik 

individu kelompok nelayan penerima Program PEMP di Kota Kendari, diperoleh 

Koefisien Determinasi (R2) 0,81, bahwa sekitar 81 % variasi kinerja nelayan  dalam 

pengembalian dana bergulir diterangkan oleh faktor umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan rata-rata perbulan, 

individualisme, jarak kekuasaan, pengaruh ketidakpastian dan maskulinitas. Sedang 

sisanya 19 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimuat dalam model. 

2) Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, 

pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan rata-rata perbulan, individualisme, jarak 

kekuasaan, pengaruh ketidakpastian dan maskulinitas secara bersama-sama 

berpengaruh nyata (signifikan) terhadap kinerja nelayan dalam pengembangan dana 

bergulir Program PEMP. 

3) Hasil analisis pertama, diperoleh bahwa dari keenam variabel karakteristik individu, 

variabel yang berpengaruh nyata terhadap kinerja pengembalian dana bergulir 

program PEMP adalah Tingkat Pendidikan nelayan. Sedangkan Variabel Budaya 

Organisasi, yang berpengaruh terhadap kinerja pengembalian dana bergulir program 

PEMP adalah Individualisme, Jarak Kekuasaan, Penghindaran Ketidakpastian dan 

Maskulinitas. 



 

4) Dari hasil analisis kedua terhadap Variabel Karakteristik Individu dan Variabel 

Budaya Organisasi, menunjukkan bahwa baik Variabel Karakteristik Individu 

maupun Variabel Budaya Organisasi adalah signifikan dan berpengaruh nyata 

terhadap kinerja kelompok nelayan dalam pengembangan dana bergulir PEMP. 

 
B.    Saran – Saran 
 
1) Berdasarkan analisis Karakteristik Budaya Organisasi dan Karakteristik Individu 

Kelompok Nelayan Penerima Dana PEMP Kota Kendari, maka untuk meningkatkan 

kinerja nelayan dalam pengembalian dana bergulir Program PEMP tersebut, 

sebaiknya memperhatikan karakteristik individu terutama tingkat pendidikan dan 

budaya organisasi yang berhubungan dengan derajat rasa salingtergantungan nelayan 

diantara anggota kelompoknya (individualisme), tingkat kepedulian dalam 

menangani perbedaan antara nelayan anggota kelompok (jarak kekuasaan), 

komitmen untuk menjaga kepercayaan dan perilaku yang ketat (penghindaran 

ketidakpastian) serta ketegasan dan semangat (maskulinitas) nelayan. 

2) Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi kelompok-kelompok nelayan 

penerima Program PEMP yang mencakup kemampuan dan motivasi kerja yang 

tinggi, sehingga sikap dan perilaku kerja yang mempengaruhi kinerja secara 

operasional dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerjanya dalam 

pengembangan dana bergulir. 
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Lampiran 3.  Pendapatan Rata-Rata Kelompok Nelayan Penerima Program PEMP  Kota 
Kendari dan Besar Pinjaman serta Jumlah Pengembalian Dana Menurut 
Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Pendidikan. 

 

No. Uraian Jumlah  Responden Pendapatan 
Rata- Pinjaman PEMP 

  Orang Persen Rata Per 
bulan (Rp) 

Jmlh. Pinjaman 
(Rp) 

Sdh. Disetor 
(Rp) 

Persen 

 
A. 

 
UMUR (tahun) 
1. 22 – 60 
2. 61 – 64 
3. 65 – keatas 

 
 

113 
1 
2 

 
 

97,41 
0,86 
1,72 

 
 

374.690 
500.000 
325.000 

 
 

784.867.000 
3.500.000 
5.500.000 

 
 

65.805.551 
1.001.667 
1.554.999 

 
 
8 
29 
28 

 Jumlah 116 100  793.867.000 68.362.217  
 

B. 
 
JENIS 
KELAMIN 
1. Laki-Laki 
2. Perempuan 

 
 

98 
18 

 
 

84,48 
15,52 

 
 

375.408 
372.222 

 
 

720.587.000 
73.280.000 

 
 

57.104.844 
11.267.373 

 
 

7,92 
15,38 

 Jumlah 116 100  793.867.000 68.372.217  
 

C. 
 
PENDIDIKAN 
1. Sarjana  
2. SLTA 
3. SLTP 
4. SD 
5. Tdk. Sekolah 
 

 
 
2 
27 
32 
42 
13 

 
 

1,72 
23,28 
27,59 
36,21 
11,21 

 
 

350.000 
466.667 
401.563 
349.762 
203.846 

 
 

26.750.000 
155.290.000 
188.750.000 
291.340.000 
131.737.000 

 

 
 

1.635.000 
27.862.904 
20.029.536 
17.267.750 
1.577.000 

 
 

6,11 
17,94 
10,61 
5,93 
1,2 

 Jumlah 116 100  793.867.000 68.372.190  
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Lampiran  4. 

KUISIONER PROFIL NELAYAN 
PENERIMA PAKET PROGRAM PEMP TAHUN 2002 

DI KOTA KENDARI 
 

 
Mohon diisi dan dilingkari salah satu pilihan jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling 
sesuai. 
 

NAMA RESPONDEN     : 

 
A. KARAKTERISTIK INDIVIDU 

1. Umur/Usia Bapak/Ibu saat ini ……. Tahun 

2. Jenis Kelamin 
a.  Pria 
b.  Wanita 

3. Status Perkawinan 
a.  Kawin 
b. Tidak Kawin 
c.  Duda/Janda 

4. Pendidikan Bapak/Ibu yang terakhir 
a.  S D 
b.  SLTP 
c.  SLTA 
d.  Peruruan Tinggi 

5. Jumlah Tanggungan ……. Orang/jiwa 

6. Pendapatan Rata-Rata tiap bulan Rp……………… 
 

B. BUDAYA ORGANISASI 

1. Setelah mendapat bantuan PEMP, apakah Bapak/Ibu merasakan tingkat 
kerjasama nelayan anggota kelompok meningkat ? 
a.  Sangat tinggi 
b.  Tinggi 
c.  Cukup tinggi 
d.  Kurang tinggi 
e.  Tidak tinggi 
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2. Semenjak mendapatkan bantuan PEMP, apakah kalau ada masalah yang terjadi 

sering diberi nasehat oleh Ketua Kelompok ? 
a.  Sangat sering 
b.  Sering 
c.  Cukup sering 
d.  Kurang sering 
e.  Tidak sama sekali  

3. Apakah aturan dan kesepakatan dalam kelompok dipegang teguh anggota-
anggota kelompok ? 
a.  Sangat dipegang teguh 
b.  Dipegang teguh 
c.  Cukup dipegang teguh 
d.  Kurang dipegang teguh 
e.  Tidak dipegang teguh 

4. Setelah mendapatkan bantuan PEMP apakah semangat kerja Bapak/Ibu untuk 
berhasil dalam usahanya meningkat ? 
a.   Sangat tinggi 
b.  Tinggi 
c.  Cukup tinggi 
d.  Kurang tinggi 
e.  Tidak sama sekali 
 

C. KINERJA 

1. Jumlah Dana Pinjaman PEMP yang diterima Rp………………………….. 

2. Kesepakatan waktu pengembalian pinjaman PEMP ……….. bulan 

3. Waktu penerimaan Dana Pinjaman PEMP (tanggal, bulan, tahun) …………… 

4. Cicilan pengembalian pinjaman PEMP yang sudah disetor Rp……………… 

5. Sisa pinjaman PEMP yang belum disetor Rp………………………………… 
 
 

Kendari,   ………………………. 
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