
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan 
di setiap poin. 

 

 

Kruskal Wallis H 

Uji Kruskal Wallis adalah uji nonparametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk 

menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok 

variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik (interval/rasio) dan 

skala ordinal. 

Uji ini identik dengan Uji One Way Anova pada pengujian parametris, sehingga uji ini 

merupakan alternatif bagi uji One Way Anova apabila tidak memenuhi asumsi misal asumsi 

normalitas. Kruskall Wallis dapat digunakan pada lebih dari 2 kelompok misal 3, 4 atau lebih. 

Rumus Kruskall Wallis 

Berikut di bawah ini adalah rumus Kruskall Wallis: 

 

Rumus Kruskal Wallis 

 

Di mana: 

ηi : Jumlah pengamatan dalam kelompok. 

rij: Peringkat (diantara semua pengamatan) pengamatan j dari kelompok i. 

N: Jumlah pengamatan di semua kelompok. 

Sedangkan: 

 

Rumus Peringkat (diantara semua pengamatan) 

Asumsi dalam menggunakan Uji Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut: 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 

sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 

atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 

penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 

sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 

https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-data.html
https://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html


Peubah dependen harus diukur dalam skala interval, rasio atau ordinal. 

Grup atau sampel yang ingin dibandingkan terdiri dari dua atau lebih yang saling bebas.  

Sample harus saling bebas, baik antar grup maupun di dalam grup itu sendiri. Artinya tidak ada 

observasi atau sampel yang berulang. 

Untuk dapat menginterprestasikan dengan benar hasil Kruskal-Wallis maka terlebih dahulu 

harus dicek apakah data disetiap grup memiliki ragam yang sama atau bentuk sebaran yang 

sama. 

Pengujian dengan menggunakan Analisis Kruskall Walls 

Pengujian ragam data disetiap grup yang sama atau bentuk sebaran yang sama. 

Graph  

Diagram di atas menunjukkan bahwa keempat grup memiliki sebaran yang berbeda, sehingga 

sehingga kita hanya bisa melihat perbedaan rata-rata antar grup saja. Hal ini menjadi penting 

untuk dicek terlebih dahulu, karena akan mempengaruhi pada kesimpulan akhir. 

 

Pengujian Kruskal-Wallis 
 

H0 : Sistem Informasi Administrasi Presensi tidak memberikan pengaruh terhadap 

kinerja BKPP, Diskop, Kesbangpol dan Kecamatan  

H1 : Sistem Informasi Administrasi Presensi memberikan pengaruh terhadap 

kinerja BKPP, Diskop, Kesbangpol dan Kecamatan  

 

Kruskal-Wallis Test 

 

Ranks 



 

instansi N 

Mean 

Rank 

Kinerja BKPP 10 19,50 

DISKOP 9 13,44 

KESBANGPO

L 
9 11,33 

KECAMATA

N 
3 26,00 

Total 31  

 

 

Dapat dilihat bahwa rata-rata skala paling tinggi ada pada responden kinerja kecamatan. 

Secara sekilas terdapat perbedaan rata-rata antara keempat group kelompok responden 

tersebut, namun perlu dilihat apakah perbedaan ini signifikan atau tidak maka dilihat hasil uji 

Kruskal Wallis di bawah ini : 

 

 

Test Statisticsa,b 

 kinerja 

Chi-Square 8,268 

Df 3 

Asymp. Sig. ,041 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

instansi 

 

Nilai P Value ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. Jika nilai P Value < batas kritis penelitian maka 

keputusan hipotesis adalah menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software SPSS diatas, terlihat 



disimpulkan bahwa H0 ditolak,  artinya bahwa  berjalannya sistem informasi administrasi 

presensi memberikan pengaruh terhadap kinerja BKPP, Diskop, Kesbangpol dan Kecamatan.  

 

Dari hasil analisis data ststitik tresebut menunjukan bahwa Analisis sistem adminsitrasi 

persensi, analisis sistem informasi administrasi presensi merupakan sistem informasi yang 

dapat memepengaruhi pegawai dalam menjalankan kewajibannya dalam peningkatan kinerja 

dan beban kerjanya, dalam masalah ini dari setiap unit nalisis telah sesuai dilakukan dan 

dijalankan terutama masalah  kinerjanya, dari hasil analisis ststistik dapat dilihat memerikan 

pengaruh sistem informasi administrasi presensi terhapa perubahan kinerja ASN kota bandung 

dalkam hal ini yag meawakili kewilayahan kecamtan buah batu, yang mewakili intasi otonom 

dinas koprasi usahakecil menngan dan untuk lembaga teknis Kesbang pol dan BKPP, terlihat 

berpengaruh tetapi hanya sebatas pengaruh dari ASN tanggungjawab terkit takut dipotong 

tujnagannya belum para peubahan karater dalam bekerja merukan suatu keajiaban, 

STRUKTUR DAN PADANAN LOGIC MODEL DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA PD 

Gambar 4.1 

Sumber : Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung 

 

PENGUKURAN KINERJA Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan konsep peningkatkan 

kualitas program dan kegiatan dengan mewajibkan setiap penanggungjawab program / 

kegiatan melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil (outcome) serta keterpaduan 

lintas PD dengan mekanisme Pemetaan Kinerja (cascading). Memastikan seluruh sasaran 

pembangunan daerah dan indikator-indikatornya berorientasi pada hasil (outcome) dan 

langsung dirasakan oleh masyarakat 

ALUR PIKIR AKUNTABILITAS KINERJA 



 

Gambar 4.3 

Sumber : Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung 

Evaluasi kinerja merupakan pelaksanaan dalam optimalisasi manajemen kinerja dan perbaikan 

berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bandung. Dalam hal 

ini inspektorat Kota Bandung telah melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) secara berkala 

dan secara khusus pada setiap akan dilaksanakan evaluasi AKIP dan terdapat petunjuk 

pelaksanaan evaluasi AKIP yang sangat rinci dan jelas untuk menghindari perbedaan persepsi 

dan dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota Bandung Nomor 526 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung. 

IMPLEMENTASI RPJMD KOTA BANDUNG 

 

Gambar 4.4 

Sumber : Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung 

Program kerja daerah diimplementasikan dalam rencana kerja RPJMD dalam pelaksanaannya 

dilakukan dengan membangun  kerjasama dengan pemerintah daerah lain atau dengan 

stakeholder atau juga dengan tokoh masyarakat dalam penyelenggaran dan pelaksanaan 

rencana kerja. 

Peroses perencanaan dibangun dengan mengedepankan kepentingan dan pelayanan public 

yang tentunya berbasis pada teknologi informasi dan sesuai tugas fungsi dari para ASN yang 

kedepannya muatannya sesuai tujuan kerja nya dan dapat memelaksanakan kerja dengan 



kegiatan sesuai rencana kerja yang tertuang dalam RPJMD yang akhirnya para ASN memiliki 

beban kerja dan penilian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan 

terimplentasikan memberikan layanan pada public sesuai kepentingannya yang arahannya per 

tahun berjalan dalam program. 

Rencana kerja yang terjemahan dari program itu harus disesuaikan dengan visi misi kota 

bandung tentunya teraplikasikan dalam setiap pekerjaan di tahun 2019 dan 2020 yang akan 

menjadikan program kerja dari prioritas sehingga pelayanan public yang kaitannya sesuai tugas 

pokok fungsi dari skpd yang jadi bahan telaahan kita seperti Kecamatan Buah Batu yang 

merupakan repersentatif kewilayahan Dinas Kopersi yang merupakan repersetatif dari intasi 

otonom dan badan kesatuan bangsa serta BKPP repertsetatif dari lembaga teknis terintegrasi 

dalam pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dalam sistem informasi administrasi presensi 

yang artinya dengan pengetahuan pekerjaan, kualitas dan kuantitas kerja,tanggungjawab, 

personal kualities memberikan kontribusi pada pemerintah kota Bandung yanga dapat 

memberikan pelayanan public yang optimal. 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan 

(jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan 

kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status 

luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. 

Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan 

luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Luaran penelitian berbentuk buku yang sedang dalam proses dan model juga dalam proses hak 
cipta. 

     

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 

pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana 

terlihat pada bagian isian mitra 

 

Mitra bekerjasama melalui FGD dan pengumpulan data lainnya dan analisis hasil.  



 

  



  

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 

penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran 

penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Pada dasarnya dalam penelitian ini tidak ada kendala yang berarti tetapi hambatan itu ada 
terutama sistem yang sudah memiliki flatform sehingga peneliti sulit untuk mengintervensi 
terhadap sistem yang sudah ada. Sistem ini baru mengcover bagaimana para ASN 
melaksanakan kewajibannya sesuai TUPOKSI, belum pada perubahan pada karakter.  

  



G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya 

dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun 

pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai 

tersebut. 

 

Rencana tindak lanjut penelitian adalah pengembangan terhadap model sistem informasi 
administrasi presensi jika memungkinkan memberikan interpensi terhadap sistem yang sudah 
ada melalui perubahan karakter ASN dalam pekerjaannya melalaui nilai-nilai religius yang 
menekankan pada bekerja adalah nilai ibadah sehingga model pengembangan SIAP dapat 
merubah karakter ASN menjadi sosok ASN yang bekerja merupakan ibadah yang tidak ada nilai 
lain selain tanggung jawab pada yang sifatnya pengembangan diri juga yang paling utama sifat 
dari nilai religius. 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. 

Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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