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ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN PEMBAGIAN KERJA TERHADAP
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT MEDAN DELI

Hendra Nazmi 1

Fakultas Ekonomi,  Universitas Prima Indonesia , Medan

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja/motivasi
terhadap efektifitas kerja pegawai Kantor Camat Medan Deli, untuk menganalisis
pengaruh pembagian kerja terhadap efektifitas kerja pegawai Kantor Camat Medan
Deli, dan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja/motivasi dan pembagian kerja
terhadap efektifitas kerja pegawai Kantor Camat Medan Deli.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Camat Medan Deli yang
berjumlah 30 orang. Seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data diambil
melalui angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan analisis deskriftif dan analisis statistik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh Pegawai Kantor Camat
Medan Deli bekerja cenderung tidak puas, pembagian kerja pegawai dikategorikan
baik dan efektifitas kerja cenderung kurang efektif. Kepuasan kerja dan pembagian
kerja baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap
efektifitas kerja berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dimana nilai koefisien
regresi X1 dan X2 bernilai positif yang memberi gambaran bahwa apabila pegawai
bekerja semakin puas, pembagian kerja semakin baik akan meningkatkan efektifitas
kerja pegawai di Kantor Camat Medan Deli. Adanya pengaruh positif antara
kepuasan kerja dan pembagian kerja terhadap efektifitas kerja karena adanya
hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hai ini ditandai
dengan nilai koefisien korelasi (R) parsial variabel kepuasan kerja sebesar 0,761 dan
nilai koefisien korelasi pembagian kerja sebesar 0,729. Sedangkan nilai koefisien
korelasi gabungan sebesar 0,800. Besar pengaruh kepuasan kerja/motivasi terhadap
efektifitas kerja pegawai sebesar 57,9 %. Pada lampiran 11 diketahui
gabungan = 0,641 maka besar pengaruh kepuasan kerja dan pembagian kerja
terhadap efektifitas kerja pegawai sebesar 64,1 %.
Kata Kunci : Analisis data, kepuasan kerja

PENDAHULUAN

Pegawai merupakan salah satu
unsur organisasi yang paling dinamis,
dengan demikian kedudukan manusia
dalam organisasi tidak dapat
disamakan dengan unsur-unsur lain,
sehingga di dalam pengelolaan
pegawai seorang pemimpin memiliki
kepuasan kerja. Pegawai sebagai

sumber daya manusia membutuhkan
kepuasan kerja yang ikut memegang
peranan sentral dalam mencapai tujuan
organisasi. Tanpa kepuasan kerja
pegawai tidak dapat diharapkan
memiliki komitmen yang tinggi pada
organisasi, apabila pegawai tidak
memiliki komitmen yang tinggi
terhadap organisasi akan cenderung
tidak menyenangi pekerjaannya, tidak
serius melibatkan diri dalam bekerja,
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tidak ada antusias dalam
menyelesaikan tugas, sering menolak
kebijakan dan nilai-nilai organisasi,
tidak betah dan cenderung melalaikan
pekerjaannya.

Sejalan dengan kepuasaan kerja,
setiap individu yang bekerja dalam
suatu organisasi mempunyai banyak
perbedaan, baik itu perbedaan dalam
hal karakteristik, keahlian,
kemampuan, kedisiplinan dan lain
sebagainya. Hal ini merupakan
masalah penting untuk diketahui oleh
pemimpin, sehingga ia akan mampu
mengadakan pendekatan guna
mempengaruhi pegawainya dan
mengarahkannya pada tujuan
organisasi tersebut, sebab masing-
masing pegawai yang berbeda itu
berjalan sendiri sesuai dengan
kehendaknya. Sejalan dengan itu,
setiap pegawai yang berbeda-beda itu
dilaksanakan bermacam-macam fungsi
tugas yang telah tersedia dalam
rganisasi tersebut. Fungsi seorang
pemimpin dalam hal ini semakin
berperan, yaitu dibutuhkan
kemampuannya untuk membagi tugas
yang bermacam-macam tersebut ke
masing-masing pegawai sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan yang ada.
Seorang pegawai yang ditempatkan
oleh pimpinannya sesuai dengan
keahlian yang dimiliki pegawai
dimaksud, sehingga pegawai tersebut
dapat serius serta mencurahkan
perhatian yang penuh pada pekerjaaan.
Davis (2005:48) menegaskan bahwa
kepuasan kerja adalah kesesuaian
antara harapan seseorang yang timbul
dan imbalan yang disediakan dalam
bekerja. Keputusan berkaitan erat
dengan unsur psikologis, kepuasan
kerja umumnya terlihat dari sikap para
pekerja.

Banyak faktor yang menyebabkan
kepuasan kerja antara lain

dikemukakan oleh Hezberg dalam
Hasibuan (2003:88), yang dinamakan
“motivation hygiene thory”. Teori ini
menyatakan bahwa faktor – faktor
yang berfungsi sebagai pemelihara
kepuasan, dan apabila tidak ada faktor
ini akan menyebabkan terjadinya
ketidak puasan. Sedangkan faktor
motivator adalah faktor – faktor yang
cenderung efektif memotivasi orang
untuk mencapai prestasi yang lebih
baik.
Alasan yang membuat pentingnya
pembagian kerja adalah karena tiap
orang berbeda dalam pembawaan,
kemampuan, kecakapan dan
ketangkasan, karena seseorang tidak
dapat mengerjakan dua hal pada saat
yang bersamaan, karena bidang
pengetahuan dan keahlian begitu luas
sehingga seseorang dalam rentangan
hidupnya tidak mungkin dapat
mengetahui lebih banyak. Hal ini
sangat beralasan karena tidak mungkin
beberapa bidang pekerjaan ditangani
oleh satu orang. Menurut Handoko
(2003:167), pembagian kerja adalah
perincian tugas dan pekerjaan agar
setiap individu dalam organisasi
bertanggung jawab untuk
melaksanakan sekumpulan kegiatan
yang terbatas. Terry (2001:92),
mengatakan bahwa pembagian kerja
perlu diselesaikan dengan alasan
kegiatan yang biasa atau sejenis
ditempatkan di dalam suatu unit
organisasi yang biasa. Sitem
pembagian kerja sesuai dengan
fungsinya merupakan cara yang biasa
diterapkan, mudah dipahami bahwa
cara tersebut sering dibandingkan
cara-cara lain.

Dengan demikian jelas, bahwa
adanya pembagian kerja maka setiap
pegawai organisasi hanya akan
mengerjakan satu atau beberapa
pekerjaan saja agar para pekerja dapat
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memusatkan pikiran serta
perhatiannya pada pekerjaan tersebut.
Menurut Stoner (2002:304),
mengatakan Pembagian kerja
merupakan penjabaran tugas pekerjaan
sehingga setiap orang dalam
organisasi bertanggung jawab untuk
dan melaksanakan seperangkat
efektifitas tertentu dan bukan
keseluruhan tugas. Hal ini
menerangkan bahwa, karena pekerjaan
yang akan diselesaikan tersebut tidak
dapat dilakukan oleh satu orang saja,
dengan demikian pekerjaan tersebut
haruslah dibagi secara tepat diantara
anggotanya.

Yang dimaksud dengan efektifitas
kerja sebagaimana dikatakan Siagian
(2003:19) adalah  penyelesaian
pekerjaan tepat pada waktu yang
ditentukan, artinya apabila
pelaksanaan tugas dinilai baik atau
tidak adalah sangat tergantung pada
bilamana tugas tersebut diselesaikan
dan bukan terutama menjawab tentang
bagaimana melaksanakannya serta
berapa biaya yang dikeluarkan untuk
pekerjaan tersebut. Dari defenisi diatas
dapatlah kiranya kita membuat sebuah
interprestasi bahwa efektifitas kerja
mengandung arti pengertian tentang
penekanan pada segi waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan, dimana semakin cepat
pekerjaan itu terselesaikan dengan
baik sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, maka akan semakin baik
pula efektifitas kerja yang dicapai.
Demikian pula sebaliknya dengan
semakin lamanya pekerjaan tersebut
terselesaikan, maka semakin jauh pula
pekerjaan tersebut dari keefektifannya.
Sedangkan menurut Handoko
(2004:62), efektifitas kerja adalah
menunjukan kemampuan
mengakumulasikan pemilihan tujuan
yang dilaksanakan dengan peralatan

yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan tujuan tersebut
sehingga pekerjaan tersebut
terselenggara sebagaimana yang
diharapkan.

A. Identifikasi Masalah
Masalah dalam penelitian ini dapat

diidentifikasi sebagai berikut :
1. Kepuasan kerja/Motivasi pegawai
belum tercapai sebagaimana mestinya
karena kurang lengkapnya sarana
pendukung.
2. Pembagian kerja pegawai masih
kurang jelas karena adanya tumpang
tindih pekerjaan.
3. Kepuasan kerja yang rendah dan
tidak jelasnya pembagian tugas
mengakibatkan kurangnya efektifitas
kerja pegawai.

A. Batasan dan Rumusan Masalah
Dari uraian diatas, untuk

menghindari ruang lingkup
permasalah yang terlalu luas, maka
penulis akan membatasi
permasalahannya yang diteliti pada hal
– hal yang menyangkut kepuasan kerja
dan pembagian kerja, serta
pengaruhnya terhadap efektifitas kerja
pegawai.

Sedangkan perumusan masalahnya
adalah :
1. Bagaimana pengaruh

kepuasan kerja/motivasi terhadap
efektifitas kerja pegawai Kantor
Camat Medan Deli ?

2. Bagaimana pengaruh
pembagian kerja terhadap
efektifitas kerja pegawai Kantor
Camat Medan Deli ?

3. Bagaimana pengaruh
kepuasaan kerja/motivasi dan
pembagian kerja terhadap
efektifitas kerja pegawai Kantor
Camat Medan Deli ?
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B. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian harus mempunyai

tujuan yang sesuai dengan masalah
yang diteliti. Adapun yang menjadi
tujuan penulis dalam penelitian ini
sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis pengaruh
kepuasan kerja/motivasi terhadap
efektifitas kerja pegawai Kantor
Camat Medan Deli.
2. Untuk menganalisis pengaruh
pembagian kerja terhadap efektifitas
kerja pegawai Kantor Camat Medan
Deli.
3. Untuk menganalisis pengaruh
kepuasan kerja/motivasi dan
pembagian kerja terhadap efektifitas
kerja pegawai Kantor Camat Medan
Deli.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi, Objek dan Waktu
Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor
Camat Medan Deli. Dilakukan dengan
pengumpulan data pendahuluan
terhadap pegawai Kantor Camat
Medan Deli. Pemilihan objek dan
lokasi didasarkan atas kemudahan
memperoleh data, yang disesuaikan
dengan waktu dan biaya penelitian.

2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah kepuasan

kerja, pembagian kerja dan efektifitas
kerja pegawai Kantor Camat Medan
Deli.

3. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan mulai

bulan Mei sampai Juli 2013.

1. Analisis Statistik
Uji Persyaratan Analisis

Sebelum dilakukan pengujian
hepotesis, maka terlebih dahulu
dilakukan uji normalitas, uji
homogenitas dan linieritas untuk
melihat apakah data berdistribusi
normal atau tidak, homogeny atau
tidak, serta linier atau tidaknya tiap
hubungan variabel bebas terhadap
variabel terikat.

a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk

mengetahui normal tidaknya data tiap
variabel penelitian. Untuk menguji
apakah data berdistribusi normal atau
tidak digunakan uji liliefors.
Dikatakan data berdistribusi normal
jika L-hitung < L-tabel pada taraf
signifikan 0,01.

Berikut disajikan hasil analisis
normalitas data penelitian pada tabel
berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Uji Normalitas Setiap Variabel Penelitian

Variabel
Penelitian

L-hitung L-tabel (α =
0,05)

N Distribusi

X1 0,161 0,188 30 Normal
X2 0,147 0,188 30 Normal
Y 0,173 0,188 30 Normal

Berdasarkan data diatas dapat
dilihat bahwa L hitung dari X1, X2, Y,
masing – masing lebih kecil dari L

tabel, maka dapat disebutkan bahwa
data variabel kepuasan kerja/motivasi,
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pembagian kerja dan efektifitas kerja
pegawai berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk

mengetahui homogen tidaknya data
tiap variabel penelitian. Pengujian ini
dilakukan dengan menggunakan

rumus Chi Kuadrat ( χ2 ). Data setiap
variabel dikatakan homogen apabila
χ2 hitung < χ2 tabel pada taraf
signifikan α = 0,01 dengan derajat
kebebasan (dk) adalah kelas frekuensi
dikurang 1. Berikut disajikan hasil
analisis normalitas data penelitian
pada tabel berikut :

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Uji Homogenitas Setiap Variabel
Penelitian

Variabel
Penelitian

χ2 hitung χ2 tabel  α =
0,01

N Distribusi

X1 18,400 23,209 10 Homogen
X2 18,667 27,688 13 Homogen
Y 27,200 18,307 10 Homogen

Berdasarkan data diatas dapat
dilihat bahwa χ2 hitung  X1, X2, Y,
masing – masing lebih kecil dari χ2
tabel, maka dapat disebutkan bahwa
data variabel pembagian kerja,
kepuasan kerja/motivasi dan
efektifitas kerja pegawai berdistribusi
homogen.

c. Uji Linieritas
Uji linieritas ini dilakukan untuk

mengetahui apakah hubungan variabel
bebas dengan variabel terikat bersifat
linier. Dalam penelitian ini terdapat
dua variabel bebas yang diduga
mempunyai hubungan dengan variabel
terikat, sehingga ada dua persamaan
regresi yang perlu di uji kelinieran dan
keberartiannya masing-masing. Untuk
menentukan apakah hubungan
variabel bebas dengan variabel terikat
memiliki model linier atau tidak
digunakan uji F dengan ketentuan :

2
F = S TC

2
SE

Kriteria Pengujian :

Fh > Ftabel = Model regresi linier
ditolak
Fh < Ftabel = Model regresi linier
diterima
Ftabel (1 – α)(k-2,n-k)

a. Hubungan X1 dengan Y
Berdasarkan analisis variabel

diperoleh nilai Fhitung = 3,793
sedangkan dengan dk (10:19)
diperoleh Ftabel = 2,38 (terlampir)
dengan demikian hubungan kepuasan
kerja/motivasi dengan efektifitas kerja
bersifat linier.

b. Hubungan X2 dengan Y
Berdasarkan analisis variabel

diperoleh nilai Fhitung = 5,440
sedangkan dengan dk (13:16)
diperoleh Ftabel = 2,42 (terlampir)
dengan demikian hubungan
pembagian kerja dengan efektifitas
kerja bersifat linier.

1. Analisis Regresi
Sehubungan dalam penelitian ini

terdiri dari dua variabel bebas dan satu
variabel terikat, maka didapat dua
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persamaan regresi sederhana dan satu
persamaan regresi multiple.

a. Regresi Y atas X1
Berdasarkan hasil analisis diperoleh
koefisien regresi kepuaan

kerja/motivasi (X1) = 0,947 dan
konstanta 4,332 maka diperoleh
persamaan regresi yaitu : Y = 4,332 +
0,947 X1

Adapun grafik regresi Y atas X1
dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Efektifitas Kerja
50.00- o                o  o                       O  Oserved

o o
45.00-

o    o    o
40.00- o

35.00- o             o  o

30.00
30.00      35.00       40.00     45.00         50,00

Kepuasan Kerja/Motivasi
Gambar 1. Garis Regresi Y atas X1

Berdasarkan gambar diatas garis
koefisien b dinamakan koefisien arah
regresi linier yang mengambarkan
perubahan rata – rata variabel Y untuk
setiap perubahan variabel X1.
Disebabkan nilai koefisien regresi
bernilai positif maka dapat dikatakan
jika kepuasan kerja/motivasi
ditingkatkan maka akan meningkatkan
efektifitas kerja.

b. Regresi Y atas X2
Berdasarkan hasil analisis pada

lampiran 11 diperoleh koefisien
regresi pembagian kerja (X2) = 0,729
dan konstanta 16,231 maka diperoleh
persamaan regresi yaitu : Y = 16,231 +
0,729 X2.

Adapun garfik regresi Y atas X1
dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Efektifitas Kerja

50.00- o                  o o                   O  Oserved

45.00- o o o    o        o                        L Linier

40.00- o

35.00- o            o    o

30.00
25.00 30.00       35.00      40.00      45,00
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Gambar 2.  Garis Regresi Y atas X2
Berdasarkan gambar diatas garis

koefisien b dinamakan koefisien arah
regresi linier yang mengambarkan
perubahan rata-rata variabel Y untuk
setiap perubahan variabel X2.
DisebAbkan nilai koefisien regresi
bernilai positif maka dapat dikatakan
jika pembagian kerja meningkat ,
maka akan meningkatkan efektifitas
kerja.

c. Regresi Y atas X1 dan X2
Berdasarkan hasil analisis

diperoleh koefisien regresi kepuasan
kerja (X1) = 0,592 dan pembagian
kerja (X2) = 0,374 dan konstanta
5,180 maka diperoleh persamaan
regresi multiple yaitu : Y = 5,180 +
0,592 + 0,374 X2.

Koefisien b1 dan b2 bernilai
positif maka dapat dikatakan jika
kepuasan kerja/motivasi dan
pembagian kerja meningkat secara
bersama-sama, maka akan
meningkatkan efektifitas kerja.

2. Pengujian
Hipotesis

a. Hipotesis Nol (Ho)
Tidak ada pengaruh yang

signifikan kepuasan kerja dan
pembagian kerja terhadap efektifitas
kerja pegawai Kantor Camat Medan
Deli.

b. Hipotesis Alternatif (Ha)
Ada pengaruh yang signifikan

kepuasan kerja dan pembagian kerja
terhadap efektifitas kerja pegawai
Kantor Camat Medan Deli.

Untuk menguji hipotesis tersebut
digunakan statistik Uji F melalui
analisis variabel dengan rumus :

Fhitung = JK reg / k
RSS / (n-k-1)

Dimana :
JKreg = Jumlah kuadrat regresi

(Explained Sum of Square)
k = Jumlah variasi
JKres = Jumlah kuadrat residu

(Residual Sum of Square)
n = Jumlah sampel

Kriteria Pengujian :
Jika : Fhitung > Ftabel : Ho ditolak

: Fhitung < Ftabel : Ho diterima
Tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05)

Berdasarkan analisis variabel
diketahui nilai dari Fhitung = 24,077
sedangkan Ftabel dengan dk (2:27)
dan α = 0,05 yaitu 3,37 dengan
demikian Fhitung > Ftabel (24,077 >
3,37). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa hipotesis alternatif
diterima yakni Ada pengaruh yang
signifikan kepuasan kerja dan
pembagian kerja terhadap efektifitas
kerja pegawai Kantor Camat Medan
Deli. Untuk menguji pengaruh
variabel bebas secara parsial terhadap
variabel terikat digunakan Uji t
dengan rumus :

t = b
Sb

Kriteria Pengujian :
Jika thitung > ttabel, maka hipotesis
diterima
Jika thitung < ttabel, maka hipotesis
ditolak

Berdasarkan hasil analisis pada
lampiran 10 diperoleh t untuk variabel
kepuasan kerja- = 6,209 dan untuk
variabel pembagian kerja = 5,773
dimana lebih kecil dari ttabel = 1,70
dengan demikian secara parsial
kepuasan kerja/motivasi dan
pembagian kerja berpengaruh terhadap
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efektifitas kerja pegawai Kantor
Camat Medan Deli.

EVALUASI

Berdasarkan hasil analisis
deskriftif diketahui bahwa pegawai di
Kantor Camat Medan Deli bekerja
cenderung tidak puas, pembagian
kerja pegawai dikategorikan baik dan
efektifitas kerja cenderung kurang
efektif.

Hasil analisis regresi menunjukkan
bahwa kepuasan kerja dan pembagian
kerja baik secara parsial maupun
secara bersama – sama berpengaruh
positif terhadap efektifitas kerja
berdasarkan persamaan regresi yang
diperoleh, dimana nilai koefisien
regresi X1 dan X2 bernilai positif
yang memberi gambaran bahwa
apabila pegawai bekerja semakin puas,
dan pembagian kerja semakin baik
akan meningkatkan efektifitas kerja
pegawai di Kantor Camat Medan Deli.

Adanya pengaruh positif antara
kepuasan kerja dan pembagian kerja
terhadap efektifitas kerja karena
adanya hubungan fungsional antara
variabel bebas dengan variabel terikat.
Hal ini ditandai dengan nilai koefisien
korelasi (R) parsial variabel kepuaan
kerja/motivasi 0,761 dan nilai
koefisien korelasi pembagian kerja
sebesar 0,729. Sedangkan nilai
koefisien korelasi gabungan sebesar
0,800.

Besar pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat dapat
diketahui berdasarkan nilai
determinasi D = .
Berdasarkan analisis diketahui
variabel X1 = 0,579 maka besar
pengaruh kepuasan kerja/motivasi
terhadap efektifitas kerja pegawai
sebesar 57,9 %. variabel X2 =
0,543 maka besar pengaruh

pembagian kerja terhadap efektifitas
kerja pegawai sebesar 54,3 %.
Selanjutnya berdasarkan lampiran 12
diketahui gabungan = 0,641 maka
besar pengaruh kepuasan
kerja/motivasi dan pembagian kerja
terhadap efektifitas kerja pegawai
sebesar 64,1 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Interprestasi efektifitas kerja

mengandung arti pengertian
tentang penekanan pada segi
waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan,
dimana semakin cepat pekerjaan
itu terselesaikan dengan baik
sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, maka akan semakin
baik pula efektifitas kerja yang
dicapai. Demikian pula sebaliknya
dengan semakin lamanya
pekerjaan tersebut terselesaikan,
maka semakin jauh pula pekerjaan
tersebut dari keefektifannya.

2. Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa kepuasan
kerja dan pembagian kerja baik
secara parsial maupun secara
bersama-sama berpengaruh positif
terhadap efektifitas kerja
berdasarkan persamaan regresi
yang diperoleh, dimana nilai
koefisien regresi X1 dan X2
bernilai positif yang memberi
gambaran bahwa apabila pegawai
bekerja semakin puas, dan
pembagian kerja semakin baik
akan meningkatkan efektifitas
kerja pegawai di Kantor Camat
Medan Deli.

3. Alasan yang membuat
pentingnya pembagian kerja
adalah karena tiap orang berbeda
dalam pembawaan, kemampuan,
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kecakapan dan ketangkasan,
karena seseorang tidak dapat
mengerjakan dua hal pada saat
yang bersamaan, karena bidang
pengetahuan dan keahlian begitu
luas sehingga seseorang dalam
rentangan hidupnya tidak mungkin
dapat mengetahui lebih banyak.

Saran
1. Efektifitas kerja

belum tercapai secara maksimal,
hal ini disebabkan masih ada
pegawai yang merasa penempatan
tidak sesuai dengan keinginannya
dan tidak sesuai dengan
kecakapannya. Oleh sebab itu
Pimpinan perlu mengevaluasi
penempatan pegawai.

2. Kurangnya
kepuasan kerja pegawai Kantor
Camat Medan Deli disebabkan
beban tugas setiap unit kerja
belum merata dan banyak tugas
yang menumpuk. Oleh sebab itu
diharapkan Pimpinan harus dapat
memperhatikan pemerataan tugas
dan disesuaikan jumlah pegawai
dengan kuantitas kerja pada setiap
unit dalam organisasi.
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