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ABSTRACT
The study aims to determine “The effect of Delegation of authority and
Responsibility on the work effectiveness of employees at the North Sumatera
Provincial Health Office”.The type of data in this study is Associative,namely
research that has the question of the relationship between two independent
variables.The population in this study were 296 permanent employees of the
North Sumatera Provincial Health Office.Based on the calculation of Slovin
formula,the number of samples studied was 75 respondents.The sampling
technique in this study was conducted by random sampling technique with error
0,10.The obtain data in the preparation oh this essay,the author uses instruments:
Documentation studies,Intervuews and quesionnaires.Based on the results of the t
test the delegation of authority variables get the value of t _count of 2.198>
t_table 1,933 and a significant value of 0,031<0,05 and the Resposibility variable
obtained t_count of 10,072>t_table 1,933 and a significant value 0f
0,000<0,05.The results of this study indicate that partially,Delegation of authority
and Resposibility on the work of effectiveness of employees at the North Sumatera
Provincial Health Office.The work Effectiveness is jointly influenced by
delegation of authority and responsibility can be seen in the Adjusted R square
value of 609 or 60,9% against the dependent variable which is the work
Effectiveness simultaneously has a significant effect,while the remaining 39.1% is
influenced by other variables not discussed tn the study.
Keywords: Delegation authority, Responsibility and the work of Effectiveness
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PENDAHULUAN
Bagi

seorang

pemimpin,kemampuan

Kemudian

pegawai

berharap

untuk

pemberiaan tugas lebih adil dan

atau

merata pada masing masing divisi

melakukan

dan beban tanggung jawab pegawai

tugasnya dengan baik, menjadi hal

bertambah karena merasa jarang

yang fundamental agar tercapainya

menerima bimbingan langsung dari

target

masing-masing

menggerakkan
bawahan

karyawan

untuk

kerja

yang

atasan

atas

perencanaan

kerja,

diinginkan.Berdasarkan

kejelasan

pengamatan

prosedur kerja, penetapan waktu

penulis,adabeberapa

fenomena yang harus diperhatikan

penyelesaian

mengenai

pegawai

pelaksanaan

Pendelegasian
Tanggung

Wewenang

Jawab

pada

dan
Dinas

tugas

dapat

sehingga

memperkirakan

tugas mana yang harus didahulukan
dan

menyelesaikan

tugas-tugas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

penting lainnyaa agar sesuai dengan

(Wijaya, 2017 ; Rahmadhani, 2018).

deadline yang ditetapkan. (Lubis Dkk,

Pegawai sering sekali diberikan

2019;

kewenangan

provinsi dalam lingkup kebijakan

dan

tanggung

Kesuma

&

Mulia,

jawabyang harus dikerjakan akan

teknis,

tetapi tidak menerima perintah dari

pembinaan, monitoring, evaluasi,

atasan secara langsung melainkan

pengendalian,

meminta

sinergitas

pihak

yang

kurang

koordinasi,

2015)

advokasi,

sinkronisasi

dibidang

dan

Kesehatan

berkapsitas untuk menyampaikan

Masyarakat, bidang Pencegahan dan

adanya

pendelegasian

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

wewenangdan pemberian tanggung

Utara merupakan sebuah organisasi

jawab

yang

sehingga

pegawai

sulit

melaksanakan

urusan

meyakini kebenaran informasi yang

pemerintahan daerah di bidang

didapatkan. (Prayudi, 2018 ; Nasution

kesehatan

& Prayudi, 2017 ; Siregar & Nasution,

kewenangan provinsi/daerah dan

2010)

tugas pembantuan, yang ditugaskan
kepada

yang

daerah

menjadi

Pengendalian

Ekty Lovenda 2019.Pengaruh Pendelegasian wewenang dan Tanggung jawab
terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara

Penyakit,

bidang

Kesehatan,bidang

Pelayanan

Sumber

Tahun 2013 tentang organisasi,

Daya

Tugas,Fungsidan uraian tugas unit

Kesehatan dan tugas pembantuan.

pelaksana teknis Dinas Kesehatan

(Sihaloho & Mulia, 2016; Lubis Dkk,

Provinsi Sumatera Utara. (Latief Dkk,

2019). Sesuai peraturan Gubernur

2019 ; Berampu, 2014)

Sumatera Utara Nomor 29 pasal 7
KAJIAN PUSTAKA
Pendelegasian wewenang
Menurut

Nugroho

mempengaruhi produktivitas namun

(2017:56)“Delegasi wewenang dapat

faktor moral tetap merupakan faktor

diartikan

penugasan

mental yang cukup besar peranannya

dan

Bukhori ,Zainun (2007: 88),Dalam

sebagai

wewenang,kuasa
tanggungjawab

formal

organisasi

kepada orang lain yang ada didalam
organisasi.”

Suwardi dan Amin.W ( 2010:101).
Menurut

Mustari

(2011:21)

bertanggug jawab adalah “Sikap dan

Menurut pendapat Hasibuan

perilaku

seseorang

(2017:72)“Pendelegasian Wewenang

melaksanakan

(delegation

kewajibannya

of

authority)

untuk

tugas

dan

sebagaimana

yang

memberikan sebagian pekerjaan atau

seharusnya dilakukan terhadap diri

wewenang oleh delegator kepada

sendiridan masyarakat”.

delegate untuk dikerjakannya atas
nama delegator”.

Efektivitas Kerja
Menurut pendapat Kholisa

Tanggung jawab

(2012:52)

Melalui tanggung jawab yang
baik

diharapkan

pekerjaan

akan

Efektivitas

merupakan

konsep yang sangat penting dalam
organisasi,

karena

mampu

cepat terselesaikan dan memperoleh

memberikan

gambaran

hasil yang lebih baik, seperti bahwa

nyangkut

produktivitas tidak hanya semata-

organisasi

mata tergantung kepada faktor moral,

tujuannya, yang me atas pertanyaan

masih banyak faktor lain yang juga

“sejauh

jawaban
dalam
mana

mengenai

keberhasilan
mencapai

sesuatu

telah
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direncanakan untuk mencapai suatu

dimana

tujuan yang telah dicapai”.

menyelesaikan seluruh tugas atau

Menurut Misnawati (2016:2596)
Efektivitas kerja adalah keadaaan

para

pegawai

dapat

pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerangka Konseptual

Pendelegasian
wewenang (X1)
Efektivitas Kerja
(Y)

Tanggung jawab
(X2)

Definisi Operasional Variabel
Variabel
Pendelegasian
wewenang
(X1)

Tanggung
Jawab
(X2)

Defenisi

Indikator

Sebagai penugasan
wewenang,kuasa dan
tanggungjawab formal organisasi
kepada orang lain yang ada didalam
organisasi
(Nugroho,2017:56)

1.
2.
3.
4.
5.

Tugas
Kekuasaan
Kualitas kerja
Pemanfaatan waktu
Hasibuan (2017:70)

Keharusahna untuk melakukan
semua kewajiban atau tugas-tugas
yang
dibebankan
kepadanya
sebagai akibat dari wewenang yang
diterima atau dimilikinya.
(Hasibuan ,2017:70)

1. Memiliki
sikap
serta
kesadaran yang tinggi dan
menunjukkann
rasa
tanggung jawab yang besar
terhadap pekerjaannya.
2. Kesanggupan
menyelesaikan pekerjaaan
yang dibebankan dengan
baik serta tepat waktu.
3. Berani menanggung resiko

Skala

Likert

Likert

4. Bekerja secara tekun dan
berdedikasi tinggi.
5. Memberikan pelayanan
yang optimal sesuai bidang
tugas.
Nurdin(2018:21)
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Efektivitas
Kerja
(Y)

keadaaan dimana para pegawai
dapat menyelesaikan seluruh tugas
atau pekerjaan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Misnawati (2016:2596)

1.Kuantitaskerja
2Keterlibatan kerja
3.PeningkatanKualitasSumber
DayaManusia
Likert
4. kerja sama
5. Semangat kerja
6. Disiplin
Hasibuan(2009: 223)

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ,Lokasi dan waktu penelitian
Jenis

penelitian

ini

digolongkan

dapat

eratnya pengaruh atau hubungan

penelitian

serta berarti atau tidaknya pengaruh

Asosiatif.Penelitian

asosiatif

hubungan

itu.Penelitian

ini

merupakan penelitian yang bertujuan

dilaksanakan di Dinas Kesehatan

untuk mengetahui ada dan tidaknya

Provinsi

pengaruh

beralamatkan di Jalan Prov.H.Yamin

atau

hubungan

antara

variabel bebas terhadap variabel

SH

Sumatera

utara

No.41AA,Kota

yang

Medan.

terikat dan apabila ada seberapakah
Sugiyono (2014:149)“Sampel

rumus slovin maka diketahui jumlah

merupakan bagian dari jumlah dan

sampel yang akan diteliti sebanyak

karakteristik

75 Responden.Teknik pengambilan

yang

dimiliki

oleh

tersebut”.Prosedur

populasi

sampel

dalam

penelitian

ini

penarikan sampel pada penelitian ini

dilakukan dengan teknik Random

mengacu

sampling.

pada

Slovin.Berdasarkan

rumus
perhitungan

.Penelitian ini dilaksanakandari
bulan

November

2018

sampai

dengan bulan April 2019.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji analisis regresi linier berganda

variabel Pendelegasian wewenang

dilakukan

akan memberikan pengaruh sebesar

dengan

menggunakan

software SPSS versi 19.00.

0,213 (21,3%) terhadap peningkatan
Efektivitas kerja jika variabel lain

Y= a+b1X1+b2X2

dianggap konstan.

Y =2,203+0,213 + 0,933

c.Nilai b2X2 = 0,933 menunjukkan

a. Konstanta sebesar 2,203, artinya

bahwa setiap 1% perubahan pada

jika

variabel

variabel

Pendelegasian

Tanggung

jawab

akan

wewenang dan Tanggung jawab

memberikan pengaruh sebesar 0,933

nilainya adalah 0,maka Efektivitas

(93,3%)

kerja nilainya sebesar 2,203.

Efektiv

b.Nilai b1X1 = 0,213 menunjukkan

dianggap

terhadap
kerja,jika

peningkatan
variabel

lain

konstan.

bahwa setiap 1% perubahan pada

Uji Simultan (uji f)
Untuk

a).Berdasarkan

kriteria

Uji

F

diperoleh

nilai

dilakukan pada tingkat α =5% dengan

Pendelegasian

dua arah (0,025).Nilai F pada df= 2

2,198 > t

untuk n 75-2-1 = 72sebesar3,12.Dapat
diketahui

nilai

F-hitung

sebesar

58,644 lebih besar dari F-tabel sebesar
3,12

dengan

sig

0,000

<0,05

menunjukkan variabel Pendelegasian
wewenang

(X1)

dan

variabel

Tanggung jawab (X2) secara silmultan
berpengaruh

signifikan

Efektivitas kerja (Y).
Uji Parsial (uji t)

terhadap

t

hasil

uji

t

hitung

variable

wewenang

sebesar

tabel

1,933 dan nilai

signifikan 0,031 <0,05.Maka dapat
disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1
diterima

yang

Pendelegasian

artinya
wewenang

variabel
(X1)

berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Efektivitas kerja.
b).Berdasarkan
diperoleh

nilai

hasil
thitung

uji

t

variable

Tanggung jawab sebesar 10,072 > t
tabel1,933

dan nilai signifikan 0,000 <

0,05.Maka dapat disimpulkan bahwa
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HOditolak dan H1 diterima yang

kemampuan variabel Pendelegasian

artinya variabel Tanggung jawab (X2)

wewenang (X1) dan Tanggung jawab

berpengaruh positif dan signifikan

(X2) berpengaruh terhadap variabel

terhadap Efektivitas kerja.

Efektivitas kerja (Y) pegawai pada

Uji Koefisien Determinasi ( 𝐑𝟐 )

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Berdasarkan hasil tabel di bawah,

Utara

dapat dilihat nilai R Square sebesar

sisanya

0,609

variabel lain yang tidak dibahas dalam

atausebesar

60,9%.Menunjukkan

bahwa

sebesar

60,9%

39,1%

sedangkan

dipengaruhi

oleh

penelitian

ini.

. Tabel IV.28
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

Adjusted R Square

Estimate

,787a

,620

,609

1,303

a. Predictors: (Constant), Tanggung jawab, Pendelegasian Wewenang
b. Dependent Variable: Efektivitas Kerja

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
kesimpulan yang dapat diambil yaitu

1,993 dan nilai signifikan 0,031

sebagai berikut:

lebih kecil dari 0,05.

1. Variabel Pendelegasian wewenang
berpengaruh
signifikan
kerja

positif
terhadap

pada

Kesehatan

secara
Efektivitas

pegawai
Provinsi

Dinas
Sumatera

Utara.Hal ini dapat dilihat dari hasil
nilai uji parsia (uji-t ) yaitu t
sebesar 2,198 dan t

tabel

hitung

sebesar

2. Variabel
berpengaruh
signifikan
kerja,

jawab

positif

secara

terhadap

pada

Kesehatan

Tanggung

Efektivitas

pegawai
Provinsi

Dinas
Sumatera

Utara.Hal ini dapat dilihat dari hasil
nilai uji parsial (uji-t) yaitu t
sebesar 10,072 dan t

tabel

hitung

sebesar
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1,993 dan nilai signifikan 0,000

Besarnya pengaruh Pendelegasian

lebih kecil dari 0,05.

wewenang dan Tanggung jawab

3. Pendelegasian

wewenang

dan

secara

bersama

berpengaruh

Tanggung jawab secara simultan

terhadap Efektivitas kerja pegawai

berpengaruh

pada persamaan regresi sebesar

positif

signifikan

terhadap

secara
Efektivitas

kerja dapat diketahui nilai F

hitung

0,609

atau

sedangkan

sebesar

60,9%

sisanya

31,9%

sebesar 58,644 yang lebih besar

dipengaruhi oleh variabel lain yang

dari F

tidak dibahas dalam penelitian ini.

tabel

sebasar 3,12 dengan sig

0,000 < 0,05.
Saran

atasan intuk memilah,merumuskan

1.Hasil penelitian ini menunjukkan
secara

umum

pendelegasian

wewenang terhadap efektivitas kerja
berada

pada

kriteria

baik,sehingga

yang
perlu

dipertahankan.Akan

tetapi

masih

gagasan-gagasan

dan

mempertimbangkan suatu keputusan
untuk membantu mencapai tujuan
organisasi.Walaupun

pada

akhirnya,atasan yang memutuskan
suatu keputusan.

terdapat beberapa indikasi,hal ini

2.Secara umum Tanggung jawab

dibuktikan

terhadap efektivitas kerja berada

dari

hasil

jawaban

responden yang banyak memberikan

pada

persentase dengan jawaban kurang

berpengaruh, akan tetapi masih ada

setuju pada variabel pendelegasian

indikasi

wewenang

“saya

dibuktikan

untuk

responden yang banyak memberikan

mengambil keputusan pada divisi

persentase dengan jawaban kurang

tempat

bekerja”.Maka

setuju pada variabel Tanggun jawab

disarankan Dinas Kesehatan Provinsi

di pernyataan “saya menerima resiko

Sumatera

dari

memiliki

di

pernyataan

kekuasaan
saya

Utara

memberikan

kategori

yang
dari

tidakan

yang

lemah,

paling

hal

hasil

ini

jawaban

yang
disarankan

saya

kewenangan untuk para pegawai

lakukan”.Maka

dengan adil dan keterlibatan pegawai

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

dalam pengambilan keputusan dalam

memberikan motivasi agar pegawai

organisasi akan sangat membantu
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Dinas

berani

menerima

resiko

atas

pekerjaannya.
3.Untuk peneliti selanjutnya dengan
topik

yang

sama

disarankan

menggunakan metodologi penelitian
dan objek penelitian yang berbeda
agar dapat dilihat perbedaan dan
persamaan
dengan
dilakukan

antara

penelitian

penelitian

yang

nantinya

ini
akan

sehingga

memberikan banyak pengetahuan.
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