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ABSTRAK 

 

 

Insyiah Syamti. 2020. Pengaruh Motivasi, Pengembangan Karir, dan Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene, dibimbing oleh oleh Muhammad Idris dan Herry 

Sugeng Waluyo.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh 

motivasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai secara 

parsial dan simultan (2) variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten 

Majene. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Majene pada bulan November 2019. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik analisis regresi 

menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likert. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Majene yang berjumlah 40 orang dengan teknik pengambilan sampel yang 

di gunakan adalah sampel jenuh, sehingga jumlah sampel merupakan semua populasi 

sebanyak 40 orang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Majene. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi, pengembangan karir, dan 

kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene (2) selain itu 

ketiga variabel tersebut juga berpengaruh secara simultan dengan Sig. 0,000 < 0,005. 

Variabel independen yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

adalah motivasi dengan nilai beta standardized 0,421.  

 

Kata kunci: Motivasi, pengembangan karir, kepuasan kerja, kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Insyiah Syamti. 2020. The Effect of Motivation, Career Development, and Job 

Satisfaction toward Employee Performance at the Department of Communication, 

Informatics, Statistics and Encoding, Majene Regency, supervised by Muhammad 

Idris and Herry Sugeng Waluyo. 

This study aims to determine and analyze (1) the effect of motivation, career 

development and job satisfaction on employee performance partially and 

simultaneously (2) the most dominant variable affecting employee performance at the 

Department of Communication, Informatics, Statistics and Codex, Majene Regency. 

This study was conducted at the Office of Communication, Informatics, 

Statistics and Encoding, Majene Regency in November 2019. This type of research 

uses a survey method with regression analysis techniques using a questionnaire 

instrument with a Likert scale. The population in this study were all employees of the 

Department of Communication, Informatics, Statistics and Codings of Majene 

Regency, amounting to 40 people with the sampling technique used was saturated 

samples, so that the sample size was all of the population of 40 people in the 

Department of Communication, Informatics, Statistics and Encoding, Majene 

Regency. 

The results show that (1) motivation, career development, and job satisfaction 

partially influence the performance of employees at the Department of 

Communication, Informatics, Statistics and Encoding, Majene Regency (2) Besides, 

the three variables also influence simultaneously with Sig. 0,000 <0.005. The 

independent variable that has the most dominant influence on employee performance 

is motivation with a standardized beta value of 0.421. 

 

Keywords: Motivation, career development,  job satisfaction, performance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 merupakan salah satu upaya pemerintah  

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksaan dan 

sumber daya manusia aparatur.  

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, 

bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dengan birokrasi 

pemerintah yang profesional, diharapkan melahirkan abdi negara yang 

berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan diharapkan akan 

memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan 

pembangunan nasional serta daerah.  

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand 

Design Reformasi Birokrasi  adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi 

tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu 

pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu 

menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen 



 
 

 
 

pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 

21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 

Sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja harus menjadi 

prioritas utama. Jika hal ini dilakukan dengan baik dan benar, reformasi pelayanan 

publik yang berkinerja baik pun lebih mudah dilakukan. Rasa memiliki yang 

rendah terhadap program reformasi birokrasi dari berbagai pihak mengakibatkan 

pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan beban, bukan kebutuhan, sehingga 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia haruslah diperhatikan. 

 Kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi. Sumber daya manusia yang 

dimaksud adalah orang-orang yang memberikan tenaga, pikiran, bakat kreativitas 

dan usahanya pada tempatnya beker`ja. Sumber daya yang digerakkan secara 

efektif memerlukan keterampilan organisasi dan teknik sehingga mempunyai 

tingkat dan hasil guna yang maksimal. Manusia dengan kinerja yang tinggi 

memungkinkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi 

atau instansi. Tercapainya tujuan organisasi tidak hanya tergantung pada manusia 

atau pegawai yang melaksanakan pekerjaan tersebut tapi bagaimana suatu 

organisasi atau instansi pemerintah dapat memberikan dukungan yang baik 

kepada pegawai.  

  Peranan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk 

mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang akan diambil oleh suatu lembaga 

pemerintahan. Sumber daya manusia sebagai aset yang sangat berharga dan 

memegang peranan penting bagi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam hal ini, 



 
 

 
 

peranan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam suatu perusahaan 

atau organisasi menjadi sangat penting guna meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusianya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing 

dengan usaha lainnya.  

 Sumber daya manusia yang baik dan handal akan dicapai apabila pegawai 

senantiasa diberikan motivasi. Motivasi sangatlah mempengaruhi kinerja 

karyawan, karena merupakan faktor pendorong yang timbul dalam dirinya sendiri 

untuk semangat bekerja dan menghasilkan kinerja maksimal dan berkualitas 

(Liana dan Rina, 2014). Oleh karena itu dalam meningkatkan motivasi karyawan 

demi pencapaian visi dan misi lembaga, pimpinan harus senantiasa 

memperhatikan faktor-faktor yang menstimulasi motivasi agar semangat para 

karyawan tetap stabil. Robbins (2010) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan motivasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan karyawan 

dalam hal  fisiologis, perlindungan, sosial, dan kebutuhan akan harga diri.  

Upaya untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan tidaklah cukup 

dengan hanya pemberian motivasi. Namun, perlu adanya jaminan karir yang akan 

meningkatkan loyalitas berlembaga dan sejalan dengan itu motivasi akan muncul 

dengan sendirinya. Sebagaimana menurut Hakim dkk. (2018) bahwa jaminan karir 

berupa pengembangan karir bagi para karyawan akan melahirkan stabilitas kerja 

yang baik yang sejalan dengan itu lahirnya sifat sungguh-sungguh bekerja, karena 

demi tercapainya arah karir yang telah direncanakan maka karyawan tersebut akan 

berusaha keras mencapainya. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan 



 
 

 
 

karir dijelaskan oleh Handoko (2014) yaitu dengan memperhatikan latar belakang 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.  

Upaya-upaya tersebut dilakukan demi peningkatan kualitas kinerja dalam 

paradigma collaborative governance. Namun, agar kinerja tetap stabil ditengah 

persaingan kerja yang terus meningkat maka diperlukan respon emosional yang 

tetap baik disaat beban kerja yang berubah-ubah. Hal yang dapat dilakukan 

dijelaskan oleh Rosita dan Tri (2016) yaitu dengan menjaga kepuasan kerja 

karyawan karena kepuasan kerja tersebut adalah cara menjaga kualiatas kerja 

tetap stabil secara berkelanjutan. Oleh karena itu, atasan harus pula 

memperhatikan indikator yang dapat meningakatkan kepuasan kerja karyawan. 

Indikator tersebut dijelaskan oleh Hasibuan (2010) yang terdiri atas gaji, sikap 

pimpinan, lingkungan kerja, dan kerja sama. 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten 

Majene adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk 

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan  Daerah 

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016  

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan 

Informatika. Peraturan Bupati Majene Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas 

Pokok dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Majene. Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene yang berorientasi pada 



 
 

 
 

pelayanan khususnya pelayanan informasi publik dan pengembangan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) sangat memengang peranan penting dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dan arah kebijakan pemerintah  

sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan 

daerah.  

kenyataan yang sering dijumpai pada kebanyakan organisasi bukan 

hanya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene 

bahwa kinerja pegawai belum maksimal ini dapat dilihat dari Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh pegawai belum maksimal dari 

seharusnya yang dapat mereka terima, hal ini mungkin di sebabkan oleh berbagai 

faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu yang menjadi 

penyebab adalah masih kurangnya pemberian tunjangan  kinerja yang tidak 

seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan dan   jumlah tunjangan kinerja 

maupun TPP yang berbeda dengan daerah lain maupun instansi vertikal yang ada 

sehingga pegawai tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Masih 

kurangnya SDM, terdapat beberapa kepala seksi yang hanya memiliki satu orang 

staf, ada juga yang tidak memiliki staf.  

Selain itu peneliti juga mengadakan pengamatan terhadap 

pengembangan karir pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene dimana pegawai yang ditempatkan masih ada yang 

belum sesuai dengan kecakapan/keterampilan yang dimiliki sehingga pegawai 

tidak dapat mencurahkan kemampuan yang dimiliki. Pengembangan SDM yang 

masih sangat kurang berupa pelatihan sesuai bidang tugasnya menjadikan pegawai 



 
 

 
 

sangat lamban beradaptasi dengan posisi baru yang ditempati sehingga pengawai 

tidak dapat mencapai prestasi akhirnya menghambat pengembangan karirnya, 

sebagai contoh nyata pribadi penulis sendiri, dengan latar belakang pendidikan 

Teknik Sipil ditempatkan pada instansi yang seharusnya menempatkan latar 

belakang pendidikan komputer dan ilmu komunikasi, selain itu pegawai dengan 

latar belakang pendidikan berbeda dengan tupoksi instansi dapat diimbangi 

dengan memberi pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya sehingga dapat 

beradaptasi dengan pekerjaannya.  

Peneliti juga melakukan pengamatan pada kepuasan kerja, Kebanyakan 

Pegawai akan merasa puas dengan pekerjaan karena sesuai dengan 

kompetensinya, sebaliknya jika pekerjaan tdak sesuai dengan kompetensinya 

maka pekerjaan pegawai jadi tidak optimal bahkan terbengkalai, Sarana dan 

prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan  Persandian Kabupaten 

Majene sejak berdirinya tahun 2016 berlaku efektif tahun 2017 sampai sekarang 

masih belum memiliki gedung/kantor sendiri, saat ini menggunakan beberapa 

ruangan pada Kantor Sekrektariat Daerah sehingga suasana kantor dianggap tidak 

memadai dan refpresentatif, masih kurangnya sarana kerja seperti komputer, alat 

perekam, kamera dengan kualitas yang baik dan peralatan lainnya, selain itu 

hubungan antar rekan kerja yang kadang kurang harmonis sehingga pegawai 

kurang semangat dalam bekerja karena merasa kurang nyaman membuat kinerja 

pegawai menjadi tidak maksimal untiuk mencapai tujuan suatu organisasi.  

Atas dasar latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya sebagai 

pentingnya upaya peningkatan kinerja dan dihubungkan dengan keadaan di Dinas 



 
 

 
 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene maka 

dilakukanlah penelitian dengan judul yaitu “Pengaruh Motivasi, Pengembangan 

Karir dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene.” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja 

secara parsial/terpisah terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene?. 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja 

secara simultan/bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene?. 

3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Majene?. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah peneliti yang telah di uraikan, maka tujuan 

dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi, pengembangan karir 

dan kepuasan kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi, Informatika, Stistik dan Persandian Kabupaten Majene. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi, pengembangan karir, 

dan kepuasan kerja secara simultan/bersama-sama terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten 

Majene. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Majene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun penelitian ini mencakup berbagai macam manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya manajemen 

sumber daya manusia, yang berkaitan dengan masalah motivasi kerja, 

pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis di tujukan bagi instansi terkait, yaitu Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene supaya dapat 

dijadikan sebagai bahan masalah instansi. 

3. Manfaat Kebijakan 

 Gambaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa yang 

harus dilakukan oleh instansi Dinas Kmunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.    Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai kinerja, motivasi, pengembangan karir dan kepuasan 

kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang dilakukan oleh Harlie 

(2002) tentang pengaruh disiplin kerja, motivasi dan pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan yang memberikan hasil penelitian yaitu disiplin kerja 

berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja 

berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan, dan pengembangan 

karir berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa variabel disiplin, motivasi, dan pengembangan karir 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Lebih lanjut Agusta dkk., 

(2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian tersebut maka didapatkan hasil 

bahwa Pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Negawa (2014) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pengembangan 

karir terhadap kinerja karyawan, dan memberikan hasil yang serupa dengan 

penelitian sebelumnya yakni pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Pengaruh kompetensi, komtimen dan pengembangan karir terhadap 

kinerja karyawan juga dilakukan oleh Shaputra dan Susi (2015), hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa kompetensi, komitmen, dan pengembangan 

karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  Penelitian serupapun dilakukan 



 
 

 
 

oleh Sari (2006) mengenai pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan, berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pengembangan 

karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Terkait kepuasan kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja juga telah 

dibuktikan oleh Wijaya (2018) melalui penelitiannya tentang pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan dan memberikan hasil bahwa kepusan kerja 

terhadap kinerja karyawan berpegaruh secara signifikan sehingga karyawan yang 

merasa puas maka kinerjanya akan meningkat pula. Selain itu, penelitian serupa 

juga dilakukan oleh Sari dan Heru (2018) tentang pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan organizational citizenship behavior sebagai 

variabel intervening. Melalui penelitiannya tersebut memberikan hasil bahwa 

kepuasan kerja karyawan memberikan dampak  positif terhadap peningkatan 

organizational citizenship behavior yang secara langsung juga mempengaruhi 

peningkatan kinerja untuk maksimal.  

 

2.2.    Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1   Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, penginteggrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi Menurut Mangkunegara dalam Subekhi dan Jauhar (2012).                                                                                                            

 Menurut defenisi Sunyoto dalam Subekhi dan Jauhar (2012) manajemen 



 
 

 
 

sumber daya manusia sebagai serangkaian pengembangan sumber daya manusia 

bukan sekedar daya yang lainnya tindakan dalam hal pemikiran, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu 

maupun organisasi.  

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni bagaimana 

suatu organisasi dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada didalam 

organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesian.  

2.2.2. Perencanaan SDM     

         Menurut Handoko dalam Subekhi dan Jauhar (2012) perencanaan sumber 

daya manusia adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi 

permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi diwaktu yang akan datang dan 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi 

tersebut. Perencanaan sumber daya manusia kaitannya dengan penentu kebutuhan 

tenaga kerja di masa depan untuk mengisi berbagai jabatan dan 

menyelenggarakan berbagai aktivitas. Salah satu segi manajemen sumber daya 

manusia yang penting penanganan informasi ketenagakerjaan. Informasi demikian 

mencangkup banyak hal seperti : jumlah tenaga kerja yang dimiliki, masa kerja 

pekerja, status perkawinan dan juga jumlah tanggungan, jabatan yang pernah 

dipangku seseorang, tenaga karis yang pernah diinginkan, jumlah penghasilan, 

pendidikan dan pelayanan yang pernah ditempuh, keahlian khusus yang dimiliki 

pegawai dan informasi lainnya mengenai kekayaan setiap pegawai. 

 



 
 

 
 

2.3.   Motivasi Kerja 

2.3.1  Pengertian Motivasi 

 Teori motivasi menurut Maslow dalam Robbins (2010), menyatakan 

bahwa, "setiap manusia mempunyai needs (kebutuhan, dorongan, intrinsic, dan 

extrinsic factor), hal ini  sangat bergantung pada kepentingan individu. Untuk 

menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia tersebut, Maslow kemudian 

membuat "needs hierarchy theory". 

 Menurut Maslow dalam Robbins (2010), kebutuhan manusia diklarifikasi 

menjadi 5 (lima) kebutuhan, yaitu :  

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs). 

Kebutuhan fisiologis dapat diwujudkan sebagai kebutuhan pokok manusia atau 

kebutuhan yang paling mendasar yaitu sandang, pangan, papan, dan 

kesejahteraan individu. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka 

seseorang  tidak dapat dikatakan hidup normal. Meningkatnya kemampuan 

seseorang karena mereka cenderung berusaha meningkatkan pemuas 

kebutuhan dengan pergeseran dari kuantitatif ke kualitatif. 

2. Kebutuhan rasa aman (Safety Needs). 

Kebutuhan rasa aman dalam arti luas, tidak hanya dalam arti keamanan fisik 

semata, tetapi juga keamanan psikologis dan perlakuan yang adil dalam 

pekerjaan. Jika dihubungkan dengan kekayaan seseorang, artinya keamanan 

dalam arti fisik termasuk keamanan seseorang didaerah tempat tinggal, dalam 

perjalanan menuju ketempat bekerja, dan keamanan ditempat kerja.  

 



 
 

 
 

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs). 

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, yang pasti memerlukan 

bantuan orang lain dalam pemenuhan  kebutuhan hidupnya, sehingga mereka 

harus berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan sosial 

tercermin dalam 4 (empat) bentuk perasaan, yaitu : 

a. Kebutuhan akan perasaan diterima orang lain dengan siapa ia bergaul dan 

berinteraksi dalam Organisasi dan demikiam ia memiliki sense of belonging  

yang tinggi. 

b.  Harus diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang 

khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan jati dirinya itu,  

setiap manusia merasa dirinya penting, artinya ia memiliki sense of 

importance.  

c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak akan gagal sering disebut sense of 

accomplishment. Tidak ada seorangpun yang akan merasa senang apabila 

menemui kegagalan, sebaliknya akan merasa sangat senang apabila menemui 

keberhasilan.  

d.  Kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (sense of participation).  

 Kebutuhan ini sangat terasa dalam hal pengambilan keputusan yang 

menyangkut diri dan tugas sendiri seperti dikonsultasikan, diminta memberikan 

informasi, didorong memberikan saran. Sudah barang tentu bentuk dari 

partisipasi semacam itu membuat seseorang merasa dilibatkan/diikutsertakan.  

 

 



 
 

 
 

4.  Kebutuhan akan harga diri (Esteem Needs). 

Semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan statusnya oleh orang 

lain. Situasi ideal adalah apabila prestise itu timbul akan menjadikan prestasi 

seseorang. Akan tetapi tidak selalu demikian, karena dalam hal ini semakin 

tinggi kedudukan seseorang, maka akan semakin banyak hal yang digunakan 

sebagai simbol statusnya itu.  

5.  Aktualisasi diri (Self Actualization). 

Dapat diartikan bahwa dalam diri seseorang terdapat kemampuan yang perlu 

dikembangkan, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap 

kepentingan organisasi. Dengan kemampuan kerja yang semakin meningkat 

Seseorang akan mampu untuk memuaskan/memenuhi berbagai kebutuhannya  

dan pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri serta 

berbuat yang lebih baik.  

 

2.3.2   Manfaat dan Tujuan Motivasi 

 Seseorang akan menganggap suatu pekerjaan menjadi sangat berharga dan 

mengerjakannya dengan senang hati serta bersungguh-sungguh jika merasa 

pekerjaan yang dilakukan dengan kerja keras sangat dihargai oleh orang lain, 

dengan begitu pegawai akan merasa termotivasi. Artinya suatu pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan baik dan senang hati sesuai standar yang benar dan skala 

waktu yang telah ditentukan. 

 Mangkunegara (2011), juga mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) teknik 

memotivasi kerja pegawai yaitu : 1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, 

artinya bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang 



 
 

 
 

mendasari perilaku kerja. 2) Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan alah 

satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukakan dengan cara 

mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan istilah 

"AIDDAS" yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), Decision 

(keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan Satisfaction (kepuasan). 

Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian kepada 

pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat 

pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya maka hasratnya 

akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, 

pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil 

kerjanya.  

 Kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Dalam kebanyakan hal, motivasi seorang individu akan timbul karena 

pengaruh pemimpin yang efektif. Jadi Efektifitas kepemimpinan akan tampak 

bilamana dapat memotivasi anggotanya secara efektif (Sedarmayanti, 2012). 

 

2.3.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

 Kata motivasi dapat diartikan sebagai segala hal yang menimbulkan 

dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. 

Motivasi ialah suatu dorongan atau sebab yang menjadi dasar semangat seseorang 

untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat muncul 

dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Adanya motivasi menyebabkan 

seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan semangat.  



 
 

 
 

  Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri 

seseorang. Berikut adalah faktor-faktor yang yang menyebabkan timbulnya 

motivasi: 

1.  Faktor Internal (Intern) 

 Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri 

seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk 

mendapatkan prestasi dan tanggungjawab di dalam hidupnya. Ada beberapa hal 

yang bisa termasuk ke dalam faktor internal, diantaranya adalah: 

 Harga diri dan Prestasi, yaitu sebab timbulnya motivasi di dalam diri 

seseorang bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin 

membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. 

 Kebutuhan, motivasi juga dapat timbul karena adanya kebutuhan akan 

sesuatu di dalam hidupnya sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

 Harapan, adanya suatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa 

yang akan datang dapat berpengaruh pada tindakan orang yang 

bersangkutan. 

 Tanggungjawab, motivasi yang berasal di dalam diri seseorang untuk 

bekerja dengan baik dan hati-hati dalam menghasilkan sesuatu yang 

berkualitas. 

 Kepuasan kerja, adanya kepuasan kerja juga bisa menimbulkan motivasi 

dalam diri seseorang 



 
 

 
 

2.  Faktor Eksternal (Ekstern) 

 Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri 

seseorang. Faktor eksternal timbulnya motivasi diantaranya adalah: 

 Jenis dan sifat pekerjaan, faktor jenis dan sifat pekerjaan menjadi 

dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan 

yang didapatkan. 

 Kelompok kerja, ialah kelompok kerja dimana seseorang bekerja untuk 

mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. 

 Kondisi kerja, ialah keadaan dimana seseorang bekerja sesuai dengan 

harapannya. 

 Keamanan dan keselamatan kerja, ialah motivasi yang timbul karena 

adanya jaminan keamanan dan keslamatan seseorang dalam bekerja. 

 Hubungan interpersonal, ialah hubungan antara teman, atau dengan 

atasan, hubungan dengan bawahan. 

2.4.   Pengembangan Karir 

2.4.1. Pengertian Pengembangan Karir 

 Menurut I Komang A, dkk (2012), pengembangan karir adalah 

peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu 

rencana karir serta peningkatan oleh departemen HR untuk mencapai suatu 

rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. 

 Sedangkan menurut Handoko dalam Megita (2014), pengembangan karir 

adalah peningkatan pribadi yang dapat dilakukan seseorang untuk mencapai suatu 



 
 

 
 

rencana karir yang telah direncanakan. Tujuan pengembangan karir untuk 

menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kesempatan karir yang tersedia disuatu 

organisasi atau instansi pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para 

ahli, bahwa pengembangan karir merupakan rangkaian suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai dalam 

merencanakan karir dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. 

2.4.2. Bentuk Pengembangan Karir 

 Bentuk-bentuk Pengembangan karir itu sendiri tergantung pada jalur karir 

yang telah direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu 

organisasi atau instansi pemerintah menentukan jalur karir bagi setiap pegawai 

tergantung pada kebutuhan dan situasi suatu organisasi itu sendiri, namun 

umumnya sering dilakukan melalui mutasi, pendidikan dan pelatihan, dan 

promosi. Pengertian tersebut dapat dijelaskan :  

1. Mutasi 

 Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat 

mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Dalam 

pengertian sempit, mutasi adalah perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas 

ke suatu jabatan dalam kelas yang lain yang tingkatannya tidak lebih tinggi atau 

lebih rendah (yang tingkatannya sama) dalam rencana gaji. Mutasi dalam 

pengertian yang lebih luas adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan 

yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam 

suatu organisasi. 

 



 
 

 
 

 2. Pendidikan dan Pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan yang ditempuh suatu 

organisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah 

laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

 3. Promosi 

 Promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan, ke 

posisi atau jabatan lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluang 

lebih besar. Menurut Hasibuan (2011) promosi adalah perpindahan yang 

memperbesar authority (wewenang) dan responbility (tanggung jawab) karyawan 

kejabatan yang lebih tinggi didalam organisasi sehingga kewajiban, hak, status 

dan penghasilan semakin besar. Promosi dilakukan dengan adanya pengakuan 

mengenai kemampuan dan kecakapan pegawai itu sendiri untuk menduduki suatu 

jabatan yang lebih tinggi. 

 

2.4.3.  Dimensi Pengembangan Karir 

 Dimensi pengembangan karir menurut Handoko dalam Megita (2014) ada 

tiga, yaitu sebagai berikut :  

1. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu syarat untuk duduk disebuah 

jabatan. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan 

teori dan keterampilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang 

menyangkut pekerjaan guan mencapai tujuan. Indikator latar belakang 

pendidikan adalah jenjang pendidikan.  



 
 

 
 

2. Pelatihan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu 

serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung 

jawab sengan semakin baik dan pada akhirnya pelatihan tersebut dapat 

menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Indikator pelatihan adalah rekuansi 

pelatihan.  

3. pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan 

seseorang yang dapat diukur dari masa kerja seseorang. Indikator pengalaman 

kerja adalah lama kerja.  

2.5.      Kepuasan Kerja 

2.5.1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 

peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa 

mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi 

pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Kepuasan kerja merupakan 

sikap dalam diri seorang pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan dan 

merupakan kecendrungan perilaku pegawai dalam mengaplikasikan seluruh 

kemampuan kerja pegawai melalui sikap dan kondisi dalam bekerja demi 

mencapai tujuan akhir suatu organisasi untuk masa yang akan datang. Jadi 

kepuasan kerja menyangkut psikologis individu didalam organisasi, yang 

diakibatkan oleh keadaan yang ia rasakan dari lingkungannya.  

 

 

 



 
 

 
 

Pendapat beberapa pakar tentang kepuasan kerja yaitu : 

1. Menurut pendapat Robbins (2010), bahwa  “Kepuasan kerja adalah sikap 

umum individu dalam melaksanakan pekerjaanya. Pekerjaan membutuhkan 

interaksi dengan rekan kerja dan pimpinan, mematuhi peraturan-peraturan 

dan kebijakan organisasi, memenuhi standart kinerja, dan hidup dengan 

suasana kerja yang ideal” 

2. Menurut Fathoni (2010), kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Sikap ini dapat dicerminkan pada 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Hal ini akan membuat para 

pegawai termotivasi untuk bekerja dengan optimal yang pada akhirnya tujuan 

organisasi dapat terwujud dengan tingat efesien dan aktifitas yang tinggi. 

3. Menurut Kuswadi (2012), menyatakan bahwa “ Kepuasan karyawan 

merupakan ukuran sampai seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi 

harapan karyawanya 

4. Menurut Mitchel dan Larsel Hoppoc (Athar, dkk 2014), kepuasan kerja 

adalah reaksi gabungan berdasarkan peranan psikologis, fisiologis dan 

lingkungan atau gangguan yang membuat seorang karyawan mengatakan 

bahwa dia puas atau tidak. 

  

2.5.2. Implementasi Kepuasan Kerja  

 Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan 

dapat diperolehnya dari pekerjaanya dan kepuasan kerja merupakan kunci 

pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan (Hasibuan, 2011). 



 
 

 
 

Strauss dan Sayles (1963) dalam Handoko (2009), menyatakan bahwa 

Kepuasan juga penting untuk diaktualisasikan sebab jika seseorang tidak 

memperoleh kepuasan kerja maka orang tersebut  kerja maka orang tersebut tidak 

akan mencapai kematangan psikologis yang akhirnya akan menjadi prestasi. 

Dalam keadaan seperti ini maka seseorang akan cepat lelah dan merasa bosan, 

memiliki standard kerja yang rendah, sering melamun, emosi tidak stabil, sering 

tidak masuk kerja, dan melakukan kesibukan yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi jika seseorang mendapat 

kepuasan kerja biasanya memiliki tingkat disiplin dan kinerja yang lebih baik dan 

mampu berprestasi lebih baik. Oleh karena itu, kepuasan kerja memiliki arti 

penting baik bagi karyawan maupun organisasi, terutama karena menciptakan 

keadaan positif di dalam lingkungan kerja perusahaan. 

 

2.5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

  Ada 3 faktor yang mendorong terciptanya kepuasan kerja Menurut 

pendapat As'ad (dalam Widodo 2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah : 

1. Faktor psikologik 

Yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat, 

ketentraman dalam bekerja, bakat dan keterampilan. 

2. Faktor Sosial 

Yaitu faktor yang berkembang dengan interaksi sosial baik antara sesama 

karyawan maupun dengan atasan. 

 



 
 

 
 

3. Faktor fisik 

Yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan 

kondisi fisik karyawan seperti jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan 

waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan dan 

sebagainya 

 Menurut Robbins (2010), kepuasan kerja dipengaruhi oleh: 1) Kerja yang 

secara mental menantang, 2) Ganjaran yang pantas, 3) Kondisi kerja yang 

mendukung, 4) Rekan sekerja yang mendukung, dan 5) Kesesuaian kepribadian 

dengan pekerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan indikator menurut Robbins 

dan Judge (2012) yang terdiri atas 1) Pekerjaan, 2) Gaji, 3) Kondisi kerja, dan 4) 

Rekan kerja. 

2.6.   Kinerja Pegawai  

2.6.1 Pengertian Kinerja Pegawai 

 Istilah kinerja berasal dari kata job Performance atau actual performance 

(prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

 Suyadi Prawirosentono dalam Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar 

(2012) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenagn dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. 

 Pengertian kinerja (prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 



 
 

 
 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu 

Mangkunegara dalam Ahkmad Subekhi dan Mohammd Jauhar,2012). 

 Menurut Syamsir Torang (2013) kinerja (performance) adalah kuantitas 

dan atau kualitas hasil kerja individu atau sekelimpok didalam organisasi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar 

operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku 

dalam organisasi. 

 Berdasarkan pengertian kinerja menurut beberpa ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu yang telah dikerjakan 

dalam organisasi sesuai tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan 

kepada individu atau kelompok kerja guna mencapai tujuan organisasi sesuai 

dengan nilai dan norma yang ada.  

2.6.2  Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran (Rivai dalam 

Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2011). Dengan demikian penilaian kinerja 

adalah merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, didalam 

dunia usaha yang berkompetisi dalam tataran global, maka pegawai sangat 

memerlukan kinerja yang tinggi.  

 

 

 



 
 

 
 

2.6.3  Tujuan Penilaian Kinerja 

 Menurut Werther daan Davis dalam Suwatno dan Donni Juni Priansa 

(2011) penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi perusahaan 

dan karyawan yang dinilai, antara lain : 

a. Performance Improvement. Memungkinkan karyawan dan manajer untuk 

 mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

b. Compensation Adjustment. Membantu dalam pengambil keputusan untuk 

menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 

c.   Placement Decision. Menentukan Promosi, transfer, dan Demotion.  

d. Training and Development Needs. Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal. 

e.  Carrer Planning and Development.  Memandu untuk menentukan jenis karier 

dan potensi karier yang dapat dicapai.  

f.  StaffingProcess Deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan karyawan. 

g.  Informational Inaccuracies and Job-Design Errors 

Membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam 

manajemen sumber daya manusia terutama dibidang informasi jobanalysis, 

job-design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.  

h. Equal Employment Opportunity. Menunjukkan bahwa Placement decision tidak 

diskriminatif. 

i. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kekaryawanan maupun bagi 

karyawan itu sendiri.  



 
 

 
 

j. External Challenges. Kadang-kadang kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan dan lain-lainnya. 

Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian 

kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu 

departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan 

kinerja karirnya. 

2.6.4   Dimensi Kinerja Pegawai  

 Kinerja juga memiliki dimensi yang dapat menunjang kinerja pegawai 

dalam mencapai tujuan organisasi. Dimensi dalam hal ini memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap obyek penelitian. bila digunakan dengan baik dan benar dapat 

mempercepat pencapaian tujuan organisasi. 

 Menurut pendapat John Miner dalam Fahmi (2017), untuk mencapai atau 

menilai kinerja, ada dimensi yang menjadi tolak ukur, yaitu: 

1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, 

waktu kerja efektif/jam kerja hilang 

4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja 

  Menurut Syamsir Torang (2013) terdapat tiga dimensi kerja yaitu  

1. Individual (kemampuan, motivasi dan latar belakang pendidikan) 

2. Psikologis (attitude dan personality) 

3. Organisasi (kepemimpinan, reward dan pembagian) 



 
 

 
 

 Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Robbins 

(2012) yaitu: 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan Waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 
3.1.      Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual atau kerangka fikir adalah kerangka yang dibuat 

untuk mendeksripsikan hubungan teori dengan berbagai variabel yang ditentukan 

sebagai masalah penelitian. Melalui penelitian ini disajikan kerangka fikir 

sehingga lebih mudah untuk mengetahui pokok masalah yang diteliti dan 

hubungan diantara variable (Sugiyono, 2014). Kerangka tersebut adalah acuan 

dalam melakukan penelitian yang dipaparkan sebagai berikut : 

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh motivasi kerja, 

pengembangan karir, kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Terdapat empat 

variable yang akan diteliti yaitu: motivasi kerja ( variable bebas ), pengembangan 

karir (variable bebas), dan kepuasan kerja (variable bebas) terhadap kinerja 

pegawai (variable terikat). Hipotesis awal varibel motivasi kerja, pengembangan 

karir, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi, 

Informatika, statistik dan Persandian Kabupaten Majene. Sehinga dilakukan 

penelitian lebih lanjut  untuk membuktikan apakah motivasi kerja, pengembangan 

karir, kepuasan kerja mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Komunikasi 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene.  
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Berdasarkan uraian variable-variabel diatas yaitu motivasi kerja, 

pengembaangan karir, kepuasan kerja dan kinerja karyawan maka dapat diambil 

suatu kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

Kerangka Kosenptual Penelitian 

Motivasi Kerja (X1) 

a. Kebutuhan fisiologis 

b. Kebutuhan rasa aman 

c. Kebutuhan sosial 

d. Kebutuhan akan harga diri 

e. Aktualisasi diri 

Robbins (2010) 

Pengembangan Karir (X2) 

a. Latar Belakang Pendidikan 

b. Pelatihan 

c. Pengalaman kerja 

Handoko (2014) 

Kepuasan Kerja (X3) 

a. Pekerjaan 

b. Gaji 

c. Kondisi kerja 

d. Rekan kerja 

(Robbins dan Judge (2012) 

 

 

Kinerja (Y) 

a. Kuantitas 

b. Kualias 

c. Ketepatan Waktu 

d. Efektivitas 

e. Kemandirian 

Robbins  (2012) 
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3.2.   Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka piker 

peneltian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi, pengembangan karir dan 

kepuasan kerja secara parsial/terpisah terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi, pengembangan karir, dan 

kepuasan kerja secara simultan/bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene 

3. Variabel kepuasan kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Majene 

3.3.   Defenisi Opersional Variabel 

Dalam penerlitian ini terdapat dua jenis variabel yang terdiri dari variabel 

dependen  dan variabel independen. Ferdinand (2011) menjelaskan bahwa 

variabel  dependen adalah variabel yang menjadi pusat dalam penelitian atau bisa 

dikatakan sebagai variabel yang diperngaruhi, dalam penelitian ini variabel 

dependennya yaitu kinerja pegawai  pada Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian 

Kabupaten Majene Varibel Independen sering disebut variabel stimulus, 

predictor, antecedent. Dalam pengertian lain variabel independent disebut sebagai 

variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini variabel 
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independen yaitu motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Penjabaran 

mengenai variabel – variabel diatas  beserta indikator ataupun factor yang 

mempengaruhinya sebagai berikut : 

1. Motivasi (X1) 

Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seorang pegawai dalam 

melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan organisasi dan memenuhi 

kebutuhannya menurut Robbins (2010). 

a. Kebutuhan fisiologis 

b. Kebutuhan rasa aman 

c. Kebutuhan sosial 

d. Kebutuhan akan harga diri 

e. Aktualisasi diri 

 

2. Pengembangan Karir (X2)  

Pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Handoko (2014). 

a. Latar Belakang Pendidikan 

b. Pelatihan 

c. Pengalaman kerja 
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3. Kepuasan Kerja (X3) 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan yang 

diarasakan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya secara optimal 

menurut Robbins and judge (2012.. 

a. Pekerjaan 

b. Gaji 

c. Kondisi kerja 

d. Rekan kerja 

4. Kinerja (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika 

menurut Robbins, (2012).. 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Ketepatan waktu 

d. Efektifitas 

e. Kemandirian 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel 

dari satu populasi dan menggunakana kuisioner alat pengumpul data yang pokok 

(Singarimbun dan Effendi, 2019). Survey meruapakan studi yang bersifat kuantitatif 

yang survey dapat di gunakan untuk maksud penjajakan (Eksploratif), Menguraikan dan 

pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang 

akan dating, penelitian operasional dan pengembangan indikator – indikator sosial. 

Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk 

penyelidikan mengenai pengaruh variabel motivasi, pengembangan karir dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene sehingga dengan penelitian ini maka akan dapat 

dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan , meramalkan dan mengontrol 

suatu gejala. 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene. Lokasi tersebut penulis pilih dengan pertimbangan lebih 

mudah dalam pengumpulan data, baik yang bersifat data primer maupun data sekunder. 

Waktu penelitian mulai bulan Oktober - Desember Tahun 2019 selama kurang lebih 3 

(tiga) bulan. 
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4.3. Populasi dan Sampel  

Salah satu langkah dalam penelitian adalah menetukan obyek yang akan diteliti 

dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene yang berjumlah 40 orang. 

Sampel meruapakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah sampling sensus atau sampel jenuh, yaitu jumlah sampel 

merupakan semua populasi. adapaun jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 40 

responden. 

4.4  Metode Pengumpulan Data  

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder dengan sumber data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden yang diperlukan untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh motivasi, pengembangan 

karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Data tersebut diperoleh langsug 

dengan cara wawancara dan membagi kuisiober atau daftar pertanyaan kepada 

pegawai. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh berdasarkan dokumen – dokumen yang 

diterbitkan organisasi seperti data absen pegawai, data jumlah pgawai, dan sejarah 

organisasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalama penelitian ini yaitu  kuerioner. 

a. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2019). Pertayaan  yang akan dijawab oleh responden berkaitan dengan variabel 

penelitian yaitu motivasi, pengembangan karir , kepuasan kerja dan kinerja. Alam 

kuesioner, keempat variabel tersebut terdiri dari elemen-elemen variabel dan 

masing-masing item akam diukur dengan skala Likert untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi responden terhadap sesuatu, yaitu sagat setuju – sagat tidak 

setuju, sangatbaik – sangat tidak baik, dan sangat bisa – sangat tidak bisa. Dalam 

penelitian ini jawaban responden diberi skor menurut skala likert sebagai berikut  : 

Sangat setuju   :  5 

Setuju   :  4 

Kurang setuju   :  3 

Tidak Setuju   :  2 

Sangat tidak setuju  :  1  
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4.4. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, dibuat 

berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi : pemilihan , pengumpulkan 

data penelitian. Dua alat untuk mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan uji 

realibiltas 

a. Uji Validitas 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), menerangkan bahwa validitas 

menujukkan sejauh mana suatu alat pengukur (instrument) itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Intrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid atau 

shahih apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan 

data dari variable yang diteiliti secara tetap.  

Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas sebagaimana yang dilakukan 

Janti (2014) dalam penelitiannya yaitu apabila nilai Pearson Correlation > r tabel. Hal 

tersebut juga diungkapkan Matondang (2009) bahwa jika koefisien korelasi skor hasil 

tes > r tabel maka tes yang dikembangkan valid. Selain itu dapat juga dengan 

membandingkan nilai signifikasi hasil korelasi dengan signifikansi 5% sehingga jika 

lebih kecil dari 5% maka item tersebut dinyatakan valid atau shahih (Tiro dan Sukarna, 

2012).  
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Adapun rumus yang digunakan adalah: 

 

                      (rxy) (sby) - (sbx) 

rpq =   

          √[(sbx²)+(sby²)-( rxy)(sbx)(sby)] 

 

Dimana : 

 

  rpq    =  Koefisien korelasi bagian total 

   rxy    =  Momen tangkar yang baru  

   sbx   =  Simpang baku skor faktor 

   sby   =  Simpang baku skor butir    

b. Uji Reliabilitas 

Suatu intrumen dapat dikatakan andal ( relaibel ) bila alat ukur tersebut mengarah 

pada keajegan atau konsisten, dimana tingkat reabilitanya memperlihatkan sejauh 

mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya sehingga hasil pengukuran tetap 

konsisten jika dilakukan pengukuran berulang terhadap gelaja yang sama, dengan 

alat ukur yang sama pula. Suatu intrumen dikatakan andal, bila memilkik koefisien 

keandalan atau reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih (tiro dan Sukarna, 2012) 

 Suatu intrumen sangat baik jika sifatnya konsisten ( relaibel ). Ketika instrumen 

bersifat konsisten, berarti instrumen tersebut dapat digunakan karena hasil yang 

diberikan akan tetap sama jika diukur kembali terhadap variabel dan kondisi yang sama. 

Menurut Fridayanthie (2016) dalam menguji reliabilitas suatu instrumen dilakukan  

dengan membandingkan nilai Ralfa dan R tabel. Pengambilan keputusan reliabilitas adalah 

jika nilai Ralfa > lebih besar dari Rtabel. 
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Nasution (2002), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan reliable bila 

alat itu dalam mengukur suatu gelaja pada waktu yang berlainan senantiasa menujukkan 

hasil yang sama. Jadi alat yang reliable secara konsisten  meberi hasil ukuran yang 

sama. 

2. Uji Asumsi Dasar 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi 

adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis 

independent sample test dan ANOVA 

b. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai 

hubungan secara linear atau bahkan tidak secara signifikan. 

c. Uji Normalitas 

Melalui uji normalitas diketahui populasi data apakah terdistribusi secara normal 

atau tidak. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterorkedastissitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterosdastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada mosel regresi 

c. Uji Mulitikolunearitas 

Uji multikolinearitas di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear 

antar variable independen dalam model regresi 

d. Uji Normalitas Regresi 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak 

4.5. Teknik Analisis Data 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

motivasi, pengembangan karir, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Dalam analisis ini 

digunakan bentuk table dan nilai rata-rata untuk memperjelas deskripsi variable teknik 

analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuensioner dengan menggunakan 

Analisis Regresi Linier Berganda ( Multiple Regression Analysis). Analisis linier 

berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variable independen (X) yang ditunjukkan 

oleh motivasi (X1), pengembangan karir (X2) dan kepuasan kerja (X3) terhadap variable 

dependen (Y) yang ditunjukkan oleh kinerja pegawai. Sebelum melakukan pengujian 

regresi linier berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah : 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah : 
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Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3 +e 

Dimana : 

Y    = Kinerja Pegawai 

a   = Konstanta 

X1  = Motivasi  

X2   = Pengembangan karir 

X3  = Kepuasan Kerja 

b1-3  = Koefisien Pengaruh/Koef. regresi 

e   = Kesalahan Prediksi/residual  

 Untuk mengetahui besar konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 

didunakan koefisien determinasi (R2) 

      R² =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

dimana : 

  Jumlah kuadrat regresi = 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 - 𝑆𝑆𝐸  

  Jumlah kuadrat total    = Ʃ (Y-Ȳ)2   

  Jumlah kuadrat total    = SSE = Ʃ (Y-Y)2   

 Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variable bebas yaitu :         motivasi 

(X1), pengembangan karir (X2), dan kepuasan kerja (X3), terhadap variable terikat yaitu 

kinerja pegawai (Y) secara simultan, maka dilakukan Uji F. 

Kemudian untuk mengetahui pengaruh factor motivasi (X1), Pengembangan karir 

(X2), dan kepuasan kerja (X3), terhadap variable terikat yaitu kinerja pegawai (Y), 

Secara parsial maka dialkukan uji t. 
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a. Pengujian hipotesisi pertama 

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model 

regresi berganda. 

a) Ho berarti varibel  independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen 

b) Ha berarti varibael independen secara parsil berpengaruh signifikan terhadap 

varibel dependen 

c) Dengan tingkat signifikansi a = 5% dan dengan degree of freedom         (n- k-1) 

dimana  n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variable independent. 

Sedangkan t table ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan 

df = (n-1), sehingga (Ghozali,2013) 

b. Pengajuan hipotetsis kedua 

Pengujian hipotesisi ini di gunakan untuk menguji pengaruh secara simultan 

variable dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

a) Ho : Berarti secara simultan variable independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen 

b) Ha  : berarti secara simultan variable independen signifikan terhadap variable 

dependen 

Dengan tingkat signifikan a = 5% dan dengan degree of freedom (k) dan (n-k-I) 

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variable independen. Maka 

nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut : 
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  R 2 

 

           k 

F =  

            ( I – R 2 ) 
 

              n – k - 1 

Dimana : 

R 2  = R Square 

n  = Banyaknya Data 

k   = Banyaknya variable independen 

Sedangdakan F table ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebebsar 5% 

dan df = (n-1), Sehingga (Ghozali, 2013) 

a) Jika F Hitung > F table atau Sig. F < 5 % maka Ho ditolak dan HI diterima 

yakni secara simultan variable independen berpagaruh signifikan terhadap 

variable dependen. 

b) Jika F hitung  atau Sig. F > 5% Maka Ho diterima dan H1 ditolak yakni secara 

simultan variable independen tidak berpangaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

c. Pengujian hipotesis ketiga 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji variabel – variabel independen 

yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Apabila 

diantara variabel – variabel independen yang mempunyai nilai koefisien regrasi (R) 

lebih besar diantara yang lainnya maka variabel tersebut merupakan variabel yang 

paling dominan berpagaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1.    Gambaran Umum Objek Penelitian 

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian, 

terdiri atas: 

1. Kepala Dinas 

 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan 

bidang Kominfo, Statistik dan Persandian berdasarkan prinsip otonomi dan tugas 

pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/ 

atau berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan 

Persandian mempunyai fungsi : mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina 

dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang Kominfo, 

Statistik dan Persandian, yang meliputi : 

a. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program 

jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk 

tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian; 
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b. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan 

program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang Kominfo, Statistik 

dan Persandian; 

c. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program 

jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan 

Persandian; 

d. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, 

program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan 

bidang Kominfo, Statistik dan Persandian; 

e. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan 

program jangka menengah kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan 

Persandian; 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka 

panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kominfo, Statistik 

dan Persandian; 

g. Pemberian saran dan pertimbangan tekhnis kepada atasan tentang pelaksanaan 

renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka 

menengah kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian; 

h. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah. 
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2. Sekretaris 

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Dinas melakukan koordinasi dan/ atau memfasilitasi pelaksanaan 

kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang berhubungan dengan 

urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan 

keuangan serta pelayanan administrasi; 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi membantu 

mengkoordinir dan/ atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah 

bidang Kominfo, Statistik dan Persandian khususnya urusan dalam, meliputi : 

a. Bahan penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan perumusan renstra, 

program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah 

serta petunjuk pelaksanaan kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan 

Persandian; 

b. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang 

meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, 

dan pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan; 

d. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan 

renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka 

menengah pelaksanaan kewenangan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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 Sekretariat Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian terdiri dari Sub-sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris : 

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi membantu sekretaris 

melaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan, 

meliputi : 

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup 

dinas; 

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas; 

c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renstra Perangkat Daerah, RKA Perangkat 

Daerah, DPA Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja, LAKIP, LPPD; 

d. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan; 

e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran Dinas; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang anggaran; 

g. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; 

h. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; 

i. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas; 

j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan 

kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 
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b) Sub Bagian Umum & Kepegawaian 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum & 

Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan 

rumah tangga dan kepegawaian, meliputi : 

a. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, 

perlengkapan dan tugas umum lainnya; 

b. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas; 

c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan 

kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

3. Bidang Pemberdayaan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

 Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

Dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang 

Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan 

di bidang Pemberdayaan Media & Telekomunikasi, meliputi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup bidang Pemberdayaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

b. Pelayanan usaha jasa pos fila teli teknologi informatika dan komunikasi; 

c. Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan usaha jasa   titipan; 
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d. Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan penyelenggaraan Instalasi Kabel 

Rumah (IKR) atau Instalasi Kabel Komunikasi (IKK); 

e. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel 

telekomunikasi dalam satu Kabupaten; 

f. Pemberian rekomendasi izin usaha, penetapan tarif izin usaha dan jasa usaha di 

bidang radio dan televisi; 

g. Pemberian rekomendasi izin usaha, penetapan tarif dan jasa usaha di bidang 

televisi kabel; 

h. Pemberian rekomendasi izin jasa usaha pos dan jasa usaha telekomunikasi; 

i. Pelaksanaan pengujian terhadap alat perangkat pos dan telekomunikasi di daerah; 

j. Melakukan pengelolaan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi lingkup 

kabupaten; 

k. Pelaksanaan pemantauan infrastruktur Teknologi Informasi; 

l. Penyusunan Kebijakan Infrastruktur TIK; 

m. Pembinaan terhadap media informasi dan kelompok komunikasi masyarakat; 

n. Melaksanakan evaluasi dan monitoring di bidang Pemberdayaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK);  

 

 Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari 3 

(tiga) Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
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a) Seksi Pengelolaan Media Telekomunikasi & Elektronik 

 Kepala Seksi Pengelolaan Media Telekomunikasi & Elektronik Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, meliputi: 

a. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan usaha telekomunikasi dan 

fasilitas frekuensi radio; 

b. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan layanan jasa dan jaringan 

telekomunikasi; 

c. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang bersifat Lokal; 

d. Penyelenggaraan khusus dan pemasangan jaringan TV Kabel; 

e. Penerbitan rekomendasi izin usaha penetapan tarif dan jasa usaha di bidang media 

elektronik; 

f. Pemberian rekomendasi izin usaha penetapan tarif dan jasa usaha dan pengawasan 

peredaran Film, Rekaman Video dan sejenisnya; 

g. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyiaran radio; 

h. Melakukan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi lingkup 

kabupaten; 

i. Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis perhitungan pungutan retribusi 

menara telekomunikasi; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan; 
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b) Seksi Pembinaan & Pengawasan Media danTelekomunikasi 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Seksi Pembinaan & 

Pengawasan Media dan Telekomunikasi mempunyai fungsi, meliputi: 

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jasa usaha titipan; 

b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi yang bersifat lokal; 

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan filateli; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian rekomendasi izin 

usaha dan penetapan tarif jasa usaha di bidang Telekomunikasi dan Elektronika; 

e. Pelaksanaan kegiatan administrasi pemberdayaan kelompok Informasi 

masyarakat; 

f. Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat; 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan; 

 

c) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai fungsi, meliputi: 

a. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi e-

government; 

b. Pelaksanaan penyediaan jaringan komunikasi data Pemerintah Kab. Majene; 

c. Pelaksanaan penerapan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 
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d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan 

Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

e. Pelaksanaan penerapan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

f. Penyusunan kebijakan Infrastruktur TIK;  

g. Penyelenggaraan Data Center; 

h. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengeloaan inftrastruktur TIK; 

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan; 

4. Bidang Pelayanan Media dan Informasi Publik 

 Bidang Pelayanan Media dan Informasi Publik  dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, 

menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Media & 

Informasi Publik  

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan Media dan 

Informatika mempunyai fungsi, meliputi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup bidang Pelayanan Media dan 

Informasi publik;  

b. Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik dan media 

cetak; 

c. Penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan 

program; 

d. Pemantauan data statistik dan laporan hasil kegiatan; 
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e. Melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang aplikasi informatika; 

f. Penyusunan Kebijakan e-Goverment;  

g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring di bidang Pelayanan Media dan Informasi 

Publik;  

 

 Bidang Pelayanan Media & Informasi Publik terdiri dari 3 (tiga) Seksi dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

a) Seksi Pelayanan Media & Sandi 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pelayanan Media & Sandi 

mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Media & Sandi, 

meliputi : 

a. Pelayanan informasi melalui Penerangan Keliling, pemutaran Film, Ceramah dan 

Diskusi, Anjangsana; 

b. Sosialisasi pelayanan informasi dan kebijakan Pemerintah; 

c. Pelayanan pengaduan masyarakat; 

d. Melakukan pelayanan insiden keamanan informasi; 

e. Pelayanan Sound System; 

f. Penerimaan dan pengiriman sandi dan pencatatan segala kegiatan persandian, 

termasuk pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia untuk diserahkan 

kepada petugas sandi; 

g. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan 

bidang Sandi serta melakukan pencatatan/agenda, berita-berita/ radiogram baik 
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yang diterima maupun yang dikirim dari Provinsi dan Pusat dan 

mendistribusikannya; 

h. Pemeliharaan alat-alat sandi, pengamanan terhadap informasi serta pengamanan 

terhadap administrasi informasi sandi dan dokumen alat-alat sandi serta 

pengembangan sistem dan alat-alat sandi; 

i. Pembinaan kemampuan personil sandi termasuk kesejahteraan petugas sandi; 

j. Pengaturan teknis opersional sarana komunikasi dan melakukan usaha-usaha 

dalam rangka meningkatkan kelancaran hubungan sandi; 

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan; 

b) Seksi Pengolahan Data & Statistik 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengolahan Data & 

Statistik mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pengolahan data & 

statistik, meliputi : 

a. Pengumpulan, mengidentifikasi dan menganalisa data; 

b. Penyusunan data statistik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. Penyajian data statistik, modal investasi loket; 

d. Pengklasifikasian dan pengelompokan data berdasarkan jenis, materi dan sifatnya; 

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan data elektronik; 

f. Pendokumentasian hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan; 

g. Pengumpulan data APBD PERANGKAT DAERAH tahun berjalan; 
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c) Seksi Pengelolaan Aplikasi dan informasi publik 

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi dan 

Informasi mempunyai fungsi, meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan aplikasi dan 

database; 

b. Pengelolaan integrasi data dan sistem informasi lingkup pemerintah kabupaten; 

c. Melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi di lingkup Pemerintah 

Kabupaten; 

d. Melakukan pelayanan informasi publik melalui media; 

e. Melakukan pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Majene serta 

saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal; 

f. Melakukan recovery data dan Informasi; 

g. Pelayanan Peningkatan SDM dalam pemanfaatan Aplikasi;  

h. Melakukan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah; 

i. Penyusunan kebijakan E-Goverment; 

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan; 

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene 

sebagai dinas penyelenggara teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang memiliki 

kemampuan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat 

dari rendahnya tingkat penyerapan Diklat teknis khusus bidang urusan Komunikasi dan 

Informatika.  
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 Secara umum, jabatan struktural yang kosong telah terisi seluruhnya. Kondisi ini 

mengisyaratkan bahwa fungsi manajerial sudah seharusnya menjadi kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh setiap pejabat struktural, karena untuk menempati posisi eselon 

tidak serta merta didapatkan tanpa melalui proses penjenjangan karir dan pertimbangan 

jabatan. Oleh sebab itu, berdasarkan bagan struktur organisasi, menggambarkan bahwa 

sistem organisasi yang tersusun secara sistematis tersebut merupakan satu kesatuan utuh 

yang didukung oleh garis komando dan koordinasi yang kuat, sehingga cerminan 

keberhasilan dapat dengan mudah tergambar di depan mata. Hanya saja masih perlu 

pendidikan dan pelatihan ke arah yang sifatnya lebih teknis,  

 Karena urusan komunikasi dan informatika membutuhkan tenaga dan pemikiran 

yang secara keseluruhan terintegrasi kepada Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi 

Perangkat Daerah Provinsi serta Visi Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Perencanaan kinerja Diskominfo Kabupaten Majene didasarkan atas visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2016-

2021. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir 

kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Majene. 

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan 

dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 

dalam jangka waktu tertentu. 
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1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  

a. Visi 

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene 

sebagai salah satu Dinas Daerah yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Pemerintah Kabupaten Majene, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk 

mewujudkan visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan Visi 

Pemerintah Kabupaten Majene, maka telah ditetapkan Visi Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene sebagai berikut : 

 

“TERWUJUDNYA TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG 

MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROAKTIF”. 

 

b. Misi 

 Untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Misi 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene yaitu: 

1. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional 

dan memiliki integritas moral yang tinggi. 

2. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pendayagunaan sarana dan Prasarana 

komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat 

berbasis teknologi informasi dan layanan informasi yang lebih merata. 
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c.       Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika statistik 

dan Persandian Kabupaten Majene adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya SDM Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) 

2. Pelayanan Publik yang berkualitas  didukung oleh sarana/ prasarana yang 

memadai dan data yang menunjang 

d.       Sasaran 

 Dengan adanya tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kapasitas SDM dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yang 

Berbasis e-government 

2. Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian 

(aspek kerahasiaan, keutuhan, keaslian  ketersediaan, dan sangkal) 

3. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) 

4. Pelayanan Infrastruktur Jaringan yang Berkualitas  

5. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik  

6. Terjaganya Citra Positif Kabupaten Majene di Media   

7. Meningkatnya informasi data stastistik pembangunan daerah kab. Majene 
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5.1.2.   Karakteristik Responden 

 Hasil penelitian terhadap 40 orang responden pada Dinas Komunikasi 

Informatika statistik dan persandian  Kabupaten Majene pada tahun 2019, selanjutnya 

secara rinci didistribusikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pangkat/golongan, dan 

tingkat pendidikan terakhir, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 5.1., Tabel 5.2., dan 

Tabel 5.3. 

                                           Tabel 5.1. 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

19 

21 

47,5 

52,5 

Jumlah 40 100 

         Sumber : Diolah dari data primer 2019 

Berdasarkan Tabel 5.1. di atas diketahui bahwa 25 orang atau sebesar 47,5 % 

responden berjenis kelamin laki-laki, dan 12 orang atau sebesar 52,5 % responden 

adalah wanita, hal ini sejalan dengan fakta ditempat penelitian, yakni pada Dinas 

Komunikasi Informatika statistik dan persandian  Kabupaten Majene, bahwa jumlah 

karyawan perempuan lebih besar dari pada karyawan laki-laki. 
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Tabel 5.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

 

21 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

> 51 tahun 

 

15 

18 

6 

1 

 

37,5 

45 

15 

2,5 

Jumlah 40 100 

            Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Tabel 5.2. menunjukkan bahwa 15 orang responden atau sebesar 37,5 % berusia 

antara 21 – 30 tahun, 18 orang responden atau sebesar 45 % berusia antara 31 – 40 

tahun, 6 orang responden atau sebesar 15 % berusia antara 41 – 50 tahun, dan 1 orang 

responden atau sebesar 2,5 % berusia diatas 51 tahun. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa sebagian besar karyawan ditempat penelitian merupakan karyawan yang 

terbilang cukup produktif, dimana usia rata-rata 50 tahun kebawah yang mencapai 

proporsi 15 %. Dengan demikian, sebagian besar karyawan masih berpotensi untuk 

dikembangkan baik melalui pendidikan maupun jenjang pelatihan fungsional, dengan 

menilai kinerja individu yang salah satunya ditunjang dengan adanya sarana pendukung, 

seperti fasilitas kerja yang memadai seperti computer dan lain-lain. 
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Tabel 5.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Kepangkatan 

No Golongan / Pangkat Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 

2 

3 

Golongan IV 

Golongan III 

Golongan II 

8 

26 

3 

22 

70 

8 

 Jumlah 40 100 

  Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Tabel diatas menunjukkan responden ditempat penelitian terdiri dari Golongan 

IV berjumlah 8 orang atau sebesar 22 %, Golongan III berjumlah 26 orang atau sebesar 

70 %, dan Golongan II berjumlah 3 orang atau sebesar 8 %. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa karyawan golongan III lebih dominan, hal ini 

menunjukkan bahwa di lokasi penelitian para pegawai berada pada tingkat pemahaman 

yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. 

Tabel 5.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Golongan / Pangkat Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

SLTA/sederajat 

Sarjana Muda / Diploma 

Strata 1 (S-1) 

Strata 2 (-2) 

8 

14 

13 

5 

16 

24 

49 

1 

 Jumlah 40 100 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden di tempat penelitian 

adalah sarjana. Dari keseluruhan responden, ada 5 orang atau sebesar 11 % Sarjana 

Strata (S-2), 18 orang atau sebesar 49 % Sarjana Strata 1 (S-1), 9 orang atau sebesar 24 

% sarjana Muda/Diploma, dan 6 orang atau sebesar 16 % tamatan SLTA. Hal ini 

menggambarkan disamping pengalaman dan keahlian, juga dibutuhkan tingkat 

pendidikan yang cukup memadai untuk menunjang kinerja dalam rangka peningkatan 

produktivitas, dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi serta pengambilan 

keputusan. 

5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi Variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai penyebaran / distribusi data. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah data 

diolah dengan menggunakan metode statistic deskriptif, yakni nilai rata-rata, dan 

distribusi frekuensi. Berdasarkan banyaknya variable dan merujuk kepada topik yang 

diteliti, maka deskripsi variabel dikelompokkan kedalam 4 bagian, yakni ; 

1. Motivasi (X1) 

2. Pengembangan Karir (X2) 

3. Kepuasan Kerja (X3) 

4. Kinerja Pegawai (Y) 

Hasil perhitungan statistik untuk masing-masing variable dapat dilihat pada 

lampiran. Uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut dikemukakan 

sebagai berikut : 
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1. Motivasi (X1) 

Distribusi frekwensi pengembangan karir dapat digambarkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.5. 

Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel  Motivasi 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. Pegawai merasa nyaman bekerja  
karena oganisasi menjamin 

kebutuhannya 

17 43 23 57 0 0 0 0 0 0 

2. Pegawai dengan mudah 
memberikan gagasan positif 

karena lingkungan kerja yang 

mendukung 

5 12 32 80 2 5 1 2 0 0 

3. Pegawai yakin bahwa pegawai 
dianggap sebagai bagian penting 

dari organisasi. 

10 25 27 67 2 5 1 2 0 0 

4. Para pegawai yakin bahwa 

promosi kerja dan kenaikan pankat 
dilakukan berdasarkan 

kemampuan dan prestasi pegawai 

0 0 15 37 23 58 2 5 0 0 

5. Organisasi memberikan peluang 
yang adil kepada semua pegawai 

untuk mengembangkan 

kemampuannya 

9 22 23 57 7 17 1 2 0 0 

 Berdasarkan Tabel 5.1. di atas, unsur item empiris pertama pegawai yakin 

bahwa Pegawai merasa nyaman bekerja  karena oganisasi menjamin kebutuhannya 

dimana 43% responden menyatakan sangat setuju, 57% responden menyatakan setuju, 

kemudian tidak ada responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju serta sangat tidak 

setuju. 

 Pada item empiris pegawai dengan mudah memberikan gagasan positif karena 

lingkungan kerja yang mendukung dimana 12% responden menyatakan sangat setuju, 
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80% responden menyatakan setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan kurang 

setuju, tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga pegawai yakin bahwa pegawai dianggap sebagai 

bagian penting dari organisasi dimana 25% responden menyatakan sangat setuju, 67% 

responden menyatakan setuju, 5% responden menjawab kurang setuju , kemudian 2% 

responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada yang sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat para pegawai yakin bahwa promosi erja dan 

kenaikan pankat dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi pegawai, dimana tidak 

ada  responden menyatakan sangat setuju, 37% responden menyatakan setuju, 55% 

responden menjawab kurang setuju, 5% responden menjawab tidak setuju, kemudian 

tidak ada responden menyatakan  sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima organisasi memberikan peluang yang adil kepada 

semua pegawai untuk mengembangkan kemampuannya ,dimana 57% responden 

menyatakan sangat setuju, 22% responden menyatakan setuju, 17% responden 

menjawab tidak setuju, 2% responden menyatakan kurang setuju serta tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Selain itu distribusi frekuensi item-

item variabel dapat dilihat pada grafik 5.1 dibawah ini.  
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 Berdasarkan grafik 5.1 tersebut diketahui bahwa hanya item 1, dan 2 yang tidak 

mendapatkan respon tidak setuju dari responden.  

2. Pengembangan Karir (X2) 

 Distribusi frekwensi pengembangan karir dapat digambarkan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 5.6. 

Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel  Pengembangan Karir 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. Organisasi tempat pegawai 

bekerja memperhatikan 

perjalanan karir pegawai 

dalam memberikan beban 

kerja dan pembinaan 

lanjutan 

29 72 11 28 0 0 0 0 0 0 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

2. Dukungan dari atasan 

diperlukan dalam 

mewujudkan harapan dan 

memudahkan pegawai 

dalam pelaksanaan 

pembinaan karir 

19 47 21 53 0 0 0 0 0 0 

3. Pengetahuan yang luas dan 

pengalaman kerja 

memudahkan pegawai 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

5 13 35 87 0 0 0 0 0 0 

 Berdasarkan Tabel 5.2. di atas, unsur item empiris pertama dimana organisasi 

tempat pegawai bekerja memperhatikan perjalanan karir pegawai dalam memberikan 

beban kerja dan pembinaan lanjutan dimana 72% responden menyatakan sangat setuju, 

28% responden menyatakan setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan kurang 

setuju, tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua dukungan dari atasan diperlukan dalam mewujudkan 

harapan dan memudahkan pegawai dalam pelaksanaan pembinaan karir, dimana 47% 
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responden menyatakan sangat setuju, 53% responden menyatakan setuju, kemudian 

kemudian tidak ada responden kurang setuju, tida setuju, serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga pengetahuan yang luas dan pengalaman kerja 

memudahkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, dimana 13% responden 

menyatakan sangat setuju, 87% responden menyatakan setuju, kemudian tidak ada 

responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju serta sangat tidak setuju
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3. Kepuasan Kerja 

Distribusi frekwensi pengembangan karir dapat digambarkan pada tabel berikut:       

Tabel 5.7. 

Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel  Kepuasan Kerja 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 Pegawai merasa puas dengan 

pekerjaan karena sesuai dengan  

Kompetensinya 

 

9 22 26 65 5 12 0 0 0 0 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

2 Para pegawai diorganisasi 

mempunyai pekerjaan yang 

membuat pegawainya optimis 

bekerja 

8 20 22 55 9 22 0 0 0 0 

3 Organisasi memberikan 

imbalan sesuai dengan besarnya 

tanggung jawab yang diemban 

pegawai 

4 10 31 77 5 12 0 0 0 0 

4 Organisasi memberikan bonus 

kepada pegawai yang 

berprestasi dalam bekerja 

5 12 32 80 1 2 0 0 0 0 

5 Organisasi menyediakan 

fasilitas yang sangat membantu 

kinerja para pegawai 

9 22 29 72 2 5 0 0 0 0 

6 Fasilitas penunjang lainnya 

menjadikan pegawai selalu up 

to date 

9 22 29 72 2 5 0 0 0 0 

7 Terjalin hubungan yang baik 

antara sesama rekan kerja 
3 7 36 90 1 2 0 0 0 0 

8 Para pegawai di organisasi 

semangat bekerja karena 

lingkungan kerja yang nyaman 

3 7 36 90 1 2 0 0 0 0 
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 Berdasarkan Tabel 5.3. di atas, unsur item empiris pertama dimana pegawai 

merasa puas dengan pekerjaan karena sesuai dengan kompetensinya 22% responden 

menyatakan sangat setuju, 65% responden menyatakan setuju, kemudian 12% 

responden menyatakan kurang setuju, serta tidak ada responden menjawab tidak setuju 

serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua para pegawai diorganisasi mempunyai pekerjaan yang 

membuat pegawainya optimis bekerja dimana 20% responden menyatakan sangat 

setuju, 55% responden menyatakan setuju, kemudian 22% responden menjawab kurang 

setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga organisasi organisasi memberikan imbalan sesuai 

dengan besarnya tanggung jawab yang diemban pegawai, dimana 20% responden 

menyatakan sangat setuju, 55% responden menyatakan setuju, 22% responden 

menjawab kurang setuju , kemudian tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta 

sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat organisasi memberikan bonus kepada pegawai yang 

berprestasi dalam bekerja, dimana 10% responden menyatakan sangat setuju, 77% 

responden menyatakan setuju, 12% responden menjawab kurang setuju, kemudian tidak 

ada responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Pada item empiris kelima organisasi menyediakan fasilitas yang sangat 

membantu kinerja para pegawai, dimana 22% responden menyatakan sangat setuju, 
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72% responden menyatakan setuju, 5% responden menjawab kurang setuju, kemudian 

tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju.  

Pada item empiris keenam fasilitas penunjang lainnya menjadikan pegawai 

selalu up to date, dimana 22% responden menyatakan sangat setuju, 72% responden 

menyatakan setuju, 5% responden menjawab kurang setuju, kemudian tidak ada 

responden menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju.  

Pada item empiris ketujuh terjalin hubungan yang baik antara sesama rekan 

kerja, dimana 7% responden menyatakan sangat setuju, 90% responden menyatakan 

setuju, 2% responden menjawab kurang setuju, kemudian tidak ada responden 

menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju.  

Pada item empiris kedelapan terjalin hubungan yang baik antara sesama rekan 

kerja, dimana dimana 7% responden menyatakan sangat setuju, 90% responden 

menyatakan setuju, 2% responden menjawab kurang setuju, kemudian tidak ada 

responden menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju. Selain itu distribusi 

frekuensi item-item variabel dapat dilihat pada grafik 5.3 dibawah ini. 



76 
 

 
 

 

 Berdasarkan grafik 5.3 diatas diketahui bahwa persentase paling tinggi untuk 

setiap item menjawab setuju, dengan nilai diatas 50% 

4. Kinerja Pegawai 

         Distribusi frekuensi pengembangan karir dapat digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 5.8.  

Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel  Kinerja Pegawai 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

SS S RR TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 Tugas yang diberikan 

organisasi memampukan 

pegawai untuk lebih 

meningkatkan kemampuan 

pegawai.  

8 20 23 57 9 22 0 0 0 0 

2 Pekerjaan yang pegawai 

kerjakan sesuai dengan apa 

yang diperintahkan keppada 

pegawai  

5 12 26 65 9 22 0 0 0 0 

3 Pegawai daat mencapai target 8 20 23 57 9 22 0 0 0 0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8

F
re

k
u

en
si

 (
%

)

Item Pertanyaan

Grafik 5.3

Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel  Kepuasan Kerja

SS

S

KS

TS

STS



77 
 

 
 

yang ditetapkan  

4 Pengembangan kerja yang 

pegawai kerjakan mempunyai 

hasil sehingga membuat 

pegawai selalu semangat  

5 12 26 65 9 22 0 0 0 0 

5 Pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan  

0 0 30 75 10 25 0 0 0 0 

6 Pegawai di organisasi tersebut 

memiliki disiplin yang tinggi  
0 0 24 60 15 37 0 0 0 0 

7 Fasilitas yang disediakan di 

organisasi dimanfaatkan 

dengan baik untuk keperluan 

kerja 

0 0 23 57 16 47 0 0 0 0 

8 Pegawai selalu memaksimalkan 

kemampuannya dalam bekerja 
0 0 23 57 16 47 0 0 0 0 

9 Pegawai merasa tertantang 

untuk mengerjakan beban kerja 

yang sulit  

0 0 24 60 15 37 0 0 0 0 

10 Pegawai di organisasi tersebut 

pantang menyerah dan berusaha 

mencari solusi jika 

mendapatkan kesulitan 

 

0 0 24 60 15 37 0 0 0 0 

 Berdasarkan Tabel 5.4. di atas, unsur item empiris pertama tugas yang diberikan 

organisasi memampukan pegawai untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawai.  

dimana 20% responden menyatakan sangat setuju, 57% responden menyatakan setuju, 

kemudian 22% menyatakan kurang setuju dan tidak ada responden menyatakan tidak 

setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua pekerjaan yang pegawai kerjakan sesuai dengan apa 

yang diperintahkan kepada pegawai, dimana 12% responden menyatakan sangat setuju, 

65% responden menyatakan setuju, kemudian 22% responden menjawab kurang setuju, 

dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta sangat tidak setuju. 
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 Pada item empiris ketiga pegawai daat mencapai target yang ditetapkan, dimana 

20% responden menyatakan sangat setuju, 57% responden menyatakan setuju, 22% 

responden menjawab kurang setuju , kemudian tidak ada responden menyatakan tidak 

setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat pengembangan kerja yang pegawai kerjakan 

mempunyai hasil sehingga membuat pegawai selalu semangat, dimana 12% responden 

menyatakan sangat setuju, 65% responden menyatakan setuju, 22% responden 

menjawab kurang setuju, dan tidak ada responden menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan, dimana 75% responden menyatakan setuju, 25% responden 

menyatakan kurang setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan sangat setuju, 

tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keenam pegawai di organisasi tersebut memiliki disiplin yang 

tinggi dimana 60% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan kurang 

setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan sangat setuju, tidak setuju serta 

sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketujuh fasilitas yang disediakan di organisasi dimanfaatkan 

dengan baik untuk keperluan kerja, dimana 57% responden menyatakan setuju, 47% 

responden menyatakan kurang setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan sangat 

setuju, tidak setuju serta sangat tidak setuju. 
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 Pada item empiris kedelapan pegawai selalu memaksimalkan kemampuannya 

dalam bekerja, dimana 57% responden menyatakan setuju, 47% responden menyatakan 

kurang setuju, kemudian tidak ada responden menyatakan sangat setuju, tidak setuju 

serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kesembilan pegawai merasa tertantang untuk mengerjakan 

beban kerja yang sulit, dimana 60% responden menyatakan setuju, 37% responden 

menyatakan kurang setuju, 2, kemudian tidak ada responden menyatakan sangat setuju, 

tidak setuju serta sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kesepuluh pegawai di organisasi tersebut pantang menyerah 

dan berusaha mencari solusi jika mendapatkan kesulitan, dimana 60% responden 

menyatakan setuju, 37% responden menyatakan kurang setuju, 2, kemudian tidak ada 

responden menyatakan sangat setuju, tidak setuju serta sangat tidak setuju. Selain itu 

distribusi frekuensi item-item variabel dapat dilihat pada grafik 5.4 dibawah ini. 
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Berdasarkan grafik 5.4. responden kurang memberikan jawaban sangat setuju pada item 

pertanyaan kinerja dibuktikan dengan hanya 4 item dari 10 item yang dijawab dengan 

sangat setuju dan dengan nilai dibawah 20%. 

 

5.1.4. Analisis Deskriptif 

Tabel 5.9. 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

No Statistik 
Jumlah 

Data (N) 

Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 

Rata-

Rata 

Standar 

Deviasi 

1 Motivasi (X1) 

40 

12 24 19,92 1,913 

2 
Pengembangan 

Karir (X2) 
12 15 13,33 ,944 

3 
Kepuasan 

Kerja (X3) 
28 38 32,47 2,602 

4 Kinerja (Y) 30 44 37,45 4,793 
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 Tabel 5.5 menunjukkan bahwa pada indikator pertanyaan terkait motivasi dan 

pengembangan karir memiliki nilai minimum paling rendah yaitu (12), dan kinerja 

memiliki nilai maksimum tertinggi (44). Faktor yang menyebabkan nilai tinggi pada 

variabel dapat disebabkan oleh rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju 

dan setuju dan jumlah pertanyaan pada variabel. Rata-rata jumlah nilai responden 

kepuasan kerja dan kinerja sama-sama memiliki nilai diatas 30. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa antara kepuasan kerja dan kinerja memiliki hubungan 

yang berbanding lurus.  

5.1.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Alat yang digunakan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunaka 

adalah dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.10. 

Hasil Uji Validitas Tiap Variabel 

Variabel Item Korelasi 

Item Total 

R 

Tabel 

Keterangan 

Motivasi (X1) 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

0,516 

0,760 

0,634 

0,515 

0,786 

 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Pengembangan Karir (X2) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0,704 

0,729 

0,631 

0,319 

0,319 

 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan Kinerja (X3) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,853 

0,814 

0,626 

0,658 

0,427 

0,702 

0,469 

0,438 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Kinerja (Y) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

 

0,839 

0,877 

0,896 

0,868 

0,848 

0,908 

0,894 

0,894 

0,908 

 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

0,3120 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Lampiran Hasil Output SPSS 22 

 Berdasarkan hasil uji validitas tersebut maka diketahui bahwa semua item 

pertanyaan pada masing-masing variabel valid karena nilai R tabel < Item Korelasi 
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Total. Setelah dilakukan uji validitas maka selanjutnya uji reliabilitas. Hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada tabel 5.11. 

Tabel 5.11.  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Koefisien 

alfa 
Keterangan 

Motivasi (X1) 

Pengembangan Karir (X2) 

Kepuasan Knerja (X3) 

Kinerja (Y) 

0,649 

0,537 

0,789 

0,966 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

          Setelah dilakukan uji validitas maka dilakukan uji reliabilitas. Pengambilan 

keputusan berdasar pada rumus Cronbach Alpha yang jika nilai koefisien alfa > 0,6 

maka dinyatakan reliabel. Namun, menurut Ghozaly (2008) jika nilai reliabilitas suatu 

indikator diantara 0,5-0,6 masih tetap reliabel (Susanti, 2012). Setelah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas maka dilakukan analisis data. 

           berikutnya menurut Fridayanthie (2016) dalam menguji reliabilitas suatu 

instrumen dilakukan  dengan membandingkan nilai Ralfa dan R tabel. Pengambilan 

keputusan reliablitas adalah jika nilai Ralfa lebih besar dari Rtabel. Ralfa merupakan nilai 

cronbach’s alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS 22. Berdasarkan tabel 

tersebut diketahui bahwa instrumen yag digunakan bersifat reliabel atau konsisten 

karena nilai alfa > 0,3008. Setelah dilakukan uji validitas dan reiabilitas maka dilakukan 

analisis data. 
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5.1.6. Uji Asumsi Dasar 

A. Uji Normalitas  

Tabel 5.12.  

Hasil Normalitas Uji Kolmogrov Smirnov 

 N Sig. (2-tailed) Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
40 0,200 

Terdistribusi 

Normal 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual beristribus 

normal atau tidak. Model regresi yang baik akan memberikan nlai residual yang 

terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uj nomalitas kolmogrov smirnov 

adalah: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut maka data terdistribusi normal 

karena nilai Sig. (0,200) >0,05.  

    Selain uji normalitas suatu mode regresi dikatakan berdistribusi normal jika data 

ploting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. 

Gambar P-P Plot normalitas tersebut dapat dilihat pada gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. 

P-P Plot Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa titik plot mengikuti garis diagonal yang 

berarti data terdistribusi normal. 

5.1.7. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variable independen dalam model regresi. Dasar pengambilan keputuasan yaitu tidak 

terjadi gejala multikoliearitas, jika nilai tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00. Hal 

tersebut dapat diketahui dengan tabel 5.13. 
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Tabel 5.13.  

Uji Multikolinearitas 

Variabel Sig. 
Collinearity Statistic 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Motivasi 
0,001 0,791 1,265 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Pengembangan 

Karir 
0,046 0,871 1,148 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Kepuasan Kerja 
0,003 0,876 1,141 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel 5.10. maka diketahui bahwa nilai tolerance  > 0,100 dan nilai 

VIF < 10,00 sehingga tidak ada penyimpangan hubungan antara variabel independen 

dengan model regresi, atau tidak ada gejala multikolinearitas. 

B. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterorkedastissitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterosdastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi gambar 5.2. 
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5.2 Scatterplot 

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa titi-titik tidak membentuk pola yang jelas 

dan sebagian besar berada dibawah 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk membuktikan hal tersebut juga dapat dilakukan uji Glejser. 

Nilai uji glejser tersebut dapat dilihat pada tabel 5.14.  

Tabel 5.14.  

Hasil Uji Glejser 

Variabel Sig. Keterangan 

Motivasi 0,121 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Pengembangan Karir 0,059 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kepuasan Kerja 0,913 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
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Model regresi yang baik ditandai jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar 

pengambilan keptusan untuk uji glejser adalah jika (Sig) antara variabel independen 

dnegan absolut residual lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel tersebut nilai Sig.> 0,05 

sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. 

C. Uji  Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Tidak ada gejala auotokorelasi 

positif jika nilai dl (pada tabel durbin watson) < d < du (pada tabel durbin watson). 

Nilai d dapat dilihat pada tabel 5.14. dibawah ini. 

Tabel 5.15. 

Nilai Durbin Watson 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,773 0,597 0,563 3,167 1,623 

 

Berdasarkan tabel 5.15. diketahui nilai d adalah 1,623 sedangkan nilai dl dan du dapat 

dilihat pada tabel Durbin Watson dengan k (3) dan N (40) dengan signifikansi 5% dan 

diketahui dl= 1,3384, du= 1,658 sehingga dl (1,3384) < d (1,623) < du (1,658) sehingga 

tidak ada gejala autokorelasi positif. 
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Variabel Sig. Keterangan 

Motivasi 1,000 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Pengembangan Karir 1,000 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kepuasan Kerja 1,000 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

Model regresi yang baik ditandai jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar 

pengambilan keptusan untuk uji glejser adalah jika (Sig) antara variabel independen 

dnegan absolut residual lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel tersebut nilai Sig.> 0,05 

sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. 

D. Uji  Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Tidak ada gejala auotokorelasi 

positif jika nilai dl (pada tabel durbin watson) < d < du (pada tabel durbin watson). 

Nilai d dapat dilihat pada tabel 5.12 dibawah ini. 

Tabel 5.16 

Nilai Durbin Watson 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,793 0,629 0,598 3,038 1,401 

Berdasarkan tabel 5.12 diketahui nilai d adalah 1,401 sedangkan nilai dl dan du dapat 

dilihat pada tabel Durbin Watson dengan k (3) dan N (40) dengan signifikansi 5% dan 
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diketahui dl= 1,3384, du= 1,658 sehingga dl (1,3384) < d (1,401) < du (1,658) sehingga 

tidak ada gejala autokorelasi positif. 

5.1.8. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variable independen 

(X) yang ditunjukkan oleh motivasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap 

variable dependen (Y) yang ditunjukkan oleh kinerja pegawai. Sebelum melakukan 

pengujian regresi linier berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah : 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah : 

Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3 +e 

Dimana : 

Y   = Kinerja Pegawai 

a    = Konstanta 

X1   = Motivasi  

X2  = Pengembangan karir 

X3  = Kepuasan Kerja 

b1b2b3 = Koefisien Pengaruh 

e    = Kesalahan Prediksi  
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Tabel 5.17. 

Hasil Perhitungan Regresi 

Model B Std. Error 

Constanta -22,236 8,943 

X1 1,101 0,298 

X2 1,188 0,575 

X3 0,675 0,208 

Sumber: Lampiran Hasil Output SPSS 22 

 Berdasarkan hasil print out SPSS 22 diperoleh koefisien dalam perhitungan 

regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi : 

Y = -22,236 + 1,101X1 + 1,188X2 + 0,675X3 

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar         -

22,236  nilai konstanta merupakan konstanta persamaan regresi atau disebut sebagai 

intersep. Konstanta persamaan regresi sebesar -22,236 yang berarti variabel Y tanpa 

adanya variabel X1, X2, dan X3 hanya sebesar -22,236. Nilai tersebut sangatlah kecil 

sehingga kinerja harus didukung oleh motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan 

kerja. 

2. Nilai koefisien regresi motivasi (X1) sebesar 1,101 berarti ada pengaruh positif 

kompetensi terhadap kinerja pegawai sebesar 1,101 sehingga apabila skor motivasi 
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naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor terhadap kinerja pegawai 

sebesar 1,101 poin. 

3. Nilai koefisien regresi pengembangan karir (X2) sebesar 1,188 berarti ada pengaruh 

positif pengembangan karir terhadap kinerja pegawai sebesar 1,188 sehingga apabila 

skor pengembangan karir naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor 

terhadap kinerja pegawai sebesar 1,188 poin. 

4. Nilai koefisien regresi kepuasan kerja (X3) sebesar 0,675 berarti ada pengaruh 

positif kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0,675 sehingga apabila skor 

kepuasan kerja naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor terhadap kinerja 

pegawai sebesar 0,675 poin. 

 

5.1.7. Uji Hipotesis 

A. Uji t (Uji Parsial)  

Dasar pengambian keputusan untuk uji t secara parsial atau sendiri yaitu jika 

nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y) atau jika  thitung > t table maka variabel independen (X) secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) 
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Tabel 5.18. 

Hasil Uji t 

Model Sig. thitung Keterangan 

Motivasi (X1) 0,001 3,693 
Berpegaruh 

Pengembangan Karir (X2) 0,046 2,064 
Berpegaruh 

Kepuasan Kerja (X3) 0,003 3,243 
Berpegaruh 

 

Berdasarkan tabel 5.13 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Nilai signifikansi pada variabel motivasi (X1) sebesar 0,001 < α (0,05). Hal ini 

berarti variabel X1 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan N= 40 sehingga ttabel sebesar 1,683 

maka nilai t hitung variabel motivasi (3,693) > ttabel (1,683) oleh karena itu variabel 

motivasi signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja. 

 

2. Nilai signifikansi pada variabel pengembangan karir (X2) sebesar 0,046<α (0,05). 

Hal ini berarti variabel X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dalam penelitian 

ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan N= 40 sehingga ttabel sebesar 1,683 

maka nilai t hitung variabel pengembangan karir (2,064) > ttabel (1,683) oleh karena itu 

variabel pengembangan karir signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja. 

 

3. Nilai signifikansi pada variable kepuasan kerja (X3) sebesar 0,003<α (0,05). Hal ini 

berarti variabel X3 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan N= 40 sehingga ttabel sebesar 1,683 
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maka nilai t hitung variabel kepuasan kerja (3,243) > ttabel (1,683) oleh karena itu 

variabel kepuasan kerja signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja. 

 

B. Uji F 

Dasar pengambilan Uji F simultan atau secara besama-sama adalah jika nilai Sig.< 

0,05  maka variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

independen (Y). Nilai Sig. Tersebut dapat dilihat pada tabel 5.14. 

Tabel. 5.19. 

Hasil Uji Anova 

Model Df Sig. F  Keterangan 

1 Regression 3 0,000 17,782 Berpengaruh 

Berdasarkan tabel 5.19 hasil analisa data SPSS uji anova diketahui bahwa Sig. (0,000) < 

0,005 sehingga terjadi pengaruh secara simultan. Hasil Uji F dapat juga diketahui 

dengan nilai Fhitung sebesar 17,782. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah = 0,05 atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan df1 = 3 dan df2 = 

37 sehingga ditentukan nilai Ftabel = 2,90.  Oleh karena nilai Fhitung sebesar 17,782 berarti 

variabel independen (X) yang meliputi supervisi akademik dan motivasi pembelajaran 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai bisa dikatakan signifikan karena 

dari pengujian menunjukkan bahwa hasil Fhitung = 17,782 > F tabel = 2,90 atau bisa 

dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima. 
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C. Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) 

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel independen (X) yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap variabel tindependen (Y) dengan menunjukkan 

variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. Berdasarkan hasil 

pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.20 

Hasil Uji Beta 

Model Beta Sig 

X1 0,439 0,001 

X2 0,234 0,046 

X3 0,367 0,003 

Sumber : Hasil Output SPSS 22 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa diantara variabel-

variabel yang meliputi motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja yang 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kinerja pegawai komunikasi 

informatika statistik dan persandian kabupaten majene adalah motivasi. 

Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square) dan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.21 

Hasil Uji Determinasi 

Model R R Square 

 

1 

0,773 0,597 

Sumber : Hasil Output SPSS 22 

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,597 yang dapat diartikan bahwa variable 

independen (X) yang meliputi meliputi motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh/berpengaruh terhadap kinerja pegawai komunikasi 

informatika statistik dan persandian Kabupaten Majene sebesar 59,7% sedangkan 

sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut maka memberikan gambaran 

bahwa motivasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja mempuyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika statistik dan 

Persandian  Kabupaten Majene. Secara simultan, hasil analisis juga menunjukkan 

bahwa ketiga variabel tersebut memberikan konstribusi yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya akan dikaji lebih jauh ketiga variabel 

tersebut dalam hal pengaruh dan peranannya terhadap peningkatan kinerja pegawai pada 
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Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian  Kabupaten Majene. 

Selengkapnya diuraikan sebagai berikut : 

 

5.2.1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

 Berdasarkan nilai uji t diketahui bahwa sig. untuk motivasi (0,001) > 0,05 dan 

nilai t hitung variabel motivasi (3,693) > ttabel (1,683) oleh karena itu variabel motivasi 

signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan disebabkan karena faktor penentu berhasil tidaknya suatu perusahaan atau 

organisasi ditentukan oleh karyawannya. Karyawan sebagai salah satu pelaksana 

peraturan berperan sangat besar dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Namun, 

kemampuan karyawan dalam mewujudkan cita-cita perusahaan sangat dipegaruhi oleh 

motivasi dalam dirinya. Peranan motivasi adalah menjadi sebab,serta membetuk 

perilaku manusia untuk selalu bekerja giat dalam usaha mencapai hasil yang optimal.  

 Peran penting motivasi ditunjukan pula pada nilai beta standardized motivasi 

paling tinggi (0,439) diantara variabel lainnya. Nilai tersebut menujukkan bahwa 

motivasi memiliki pengaruh yang paling besar. Motivasi karyawan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor eksternal dan internal (Tampubolon dalam Sanjaya, 2018). Faktor 

eksternal yaitu lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang  memadai, 

supervisi yang baik, adanya penghargaan atau prestasi,status dan tanggung jawab, dan 

peraturan yang belaku, sedangkan faktor internal terdiri atas keinginan untuk hidup, 

untuk dapat memiliki, memperoleh penghargaan, dan untuk berkuasa.  
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 Berdasarkan kuesioner untuk mengukur motivasi yang telah diisi oleh 40 

responden diketahui bahwa persentase tertinggi (42%) untuk kategori sangat setuju 

berada pada item empiris pertama  yang beraitan dengan faktor penghargaan “Pegawai 

yakin bahwa pegawai dianggap sebagai bagian penting dari organisasi.” Sedangkan 

untuk kategori setuju paling tinggi (80%) pada item empiris kedua yang berkaitan 

dengan faktor supervisi yang baik. “Apabila pegawai memiliki gagasan positif maka 

gagasan. pegawai, harus dapat diterima”.   Oleh karena itu, pimpinan pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene harus senantiasa 

memperhatikan agara karyawan selalu termotivasi dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi tersebut.  

 

5.2.2. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai 

 Berdasarkan hasil tabulasi angket yang telah disebar di 40 karyawan dan 

dianalisis dengan SPSS didapatkan nilai sig 0,046 < α (0,05) dan nilai t hitung (2,064) > 

ttabel (1,683) sehingga variabel pengembangan karir signifikan mempunyai pengaruh 

secara parsial terhadap kinerja. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Devita 

(2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor tersebut 

terdiri atas  faktor individu, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen.  

 Adanya hubungan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dijelaskan 

oleh faktor dukungan manajemen. Dukungan manajemen berkaitan dengan kinerja 

perusahaan, dan kinerja karyawan. Dua hal tersebut berpengaruh karena dapat 



99 
 

 
 

membentuk sistem dan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu dukungan manajemen 

juga berkaitan dengan pengembangan kompotensi pekerja.  

 Pengembangan potensi pekerja dapat meningakat dengan pengembangan karir 

yang dilakukan. Sebagaimana pengembangan karir adalah usaha karyawan dalam 

meningkatkan kualitas kerjanya demi mencapai rencana karir yang telah dirancangnya, 

dan mempersiapkan diri untuk perencenaan lebih lanjut dalam  menduduki jabatan di 

perusahaan. Pengembangan karir meliputi perencanaan dan manajemen. Sehingga 

pengembangan karir mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil penelitian tersebut pun 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramli dan Rizki (2018) mengenai 

pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi 

pada PT. Infomedia Solusi Humanika di Jakarta yang memberikan hasil pengembangan 

karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  

 

5.2.3. Kepuasan Kerja 

 Hasil uji t dengan SPSS 22 menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan nilai sig. 0,003 < 0,005 dan nilai t 

hitung (3,243) > ttabel (1,683). Adaya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

sejalan dengan pendapat (Rahsel, 2016) bahwa kepuasan karyawan merupakan faktor 

penting dalam menentukan responnya terhadap pekerjaan. Respon yang dimaksud 

merupakan kinerja karyawan tersebut. Karyawan yang merasa terpuaskan akan berusaha 

keras dalam memperbaiki kinerjanya sedangkan karyawan yang merasa stres atau tidak 

terpuaskan dengan pekerjaannya akan selalu merasa terbebani.  



100 
 

 
 

 Kunci utama dalam meningkatkan keberhasil kinerja menurut Kristianto    

(2011) adalah dengan meningkatkan kinerja individu karyawan organisasi tersebut. 

Kinerja karyawan diuji dengan sikapnya yang terdiri atas kepuasan kerja dan komitmen 

organisasionalnya. Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai kenyamanan atau respon 

postif yang timbul dari persepsi karyawan tentang seberapa baik pekerjaannya 

menyediakan hal yang penting.  

 Kondisi pekerjaan dinilai berbeda oleh setiap individu meskipun diberikan 

beban kerja yang sama. Sehingga kepuasan kerja merupakan kondisi yang personal, 

karena hal tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

karyawan tersebut. Semakin banyak aspek pekerjaan yang sesuai dirasakan oleh 

karyawan maka akan semakin tinggi kepuasan kerjanya (Astie, 2011).  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh secara parsial motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene dengan Sig. motivasi (0,001) < 0,005, Sig. 

pengembangan karir (0,046) < 0,05, dan Sig. kepuasan kerja (0,003) < 0,005. 

2. Terdapat pengaruh secara simultan motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Majene dengan Sig. (0,000) < 0,005 dan nilai Fhitung = 17,782 

> F tabel =2,90. 

3. Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa diantara variabel-variabel 

yang meliputi motivasi, pengembangan karir, dan kepuasan kerja yang mempunyai 

pengaruh yang paling besar terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene adalah motivasi (0,439). 
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6.2.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Pimpinan perusahaan tertentu harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan seperti motivasi, pengembangan karir, dan 

kepuasan kerja agar pekerjaan selalu optimal.  

2. Variabel motivasi mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kinerja 

pegawai, sehingga seharusnya semua pihak harus memperhatikan hal tersebut 

menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga kinerja yang dihasilkan akan 

optimal. 

3. Terdapat 40,3% pengaruh dari variabel lain sehingga diperlukan penelitian lebih 

lanjut tentang faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai selain variabel yang diteliti.  

6.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih terdapat kesalahan meskipun penulis telah berusaha dengan 

baik agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga penulis menyadari bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan instrumen yang memuat daftar pernyataan-pernyataan. 

Proses pengumpulan data dari responden yang telah memberikan penilaian terhadap 

pernyataan-pernyataan tersebut kemudian diukur berdasarkan skala Likert, tidak 
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menutup kemungkinan jawaban responden dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 

sifatnya subyektifitas. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang tidak 

memiliki pengontrolan variabel sehingga kebenaran hubungan yang dihipotesiskan 

didasarkan pada keyakinan penemuan melalui pengujian hipotesis. 
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 KUESIONER  PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI, PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPUASAN 

KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI 

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN 

MAJENE 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bapak/Ibu Responden yang terhormat,  

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar kuesioner 

yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata untuk data 

penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “Pengaruh Motivasi, 

Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene”, pada 

Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar. 

Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam 

penyelesaian penelitian ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.  

 

Hormat Saya, 

 

 

 

 

INSYIAH SYAMTI 

2017.MM.2.1070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A. Petunjuk Penyelesaian  

1. Pilihlah pertanyaan sesuai pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan sikap dan 

perilaku Bapak/Ibu alami dalam lingkungan kerja.  

2. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu 

jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Adapun makna tanda tersebut 

adalah sebagai berikut:  

SS  =  Sangat Setuju  

S  =  Setuju  

KS  =  Kurang Setuju  

TS  =  Tidak Setuju  

STS  =  Sangat Tidak Setuju  

B. Identitas Responden 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan yang telah disediakan. 

1. Jenis Kelamin a.  Pria  

b.  Wanita  

2. Usia a.   20 Tahun  

b.  21 – 30 Tahun  

c.  31 – 40 Tahun  

d.  41 – 50 Tahun  

e.    51 Tahun  

3. Pendidikan a.  SLTA / Sederajat  

b.  Diploma  

c.  Sarjana  

d.  Pascasarjana  

4. Masa Kerja  a.  < 1 Tahun  

b.  1 – 4 Tahun  

c.  4 – 7 Tahun  

d.  > 7 Tahun  

  



 
 

 
 

C. Kuesioner 

 

Motivasi Kerja (X1) 

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 
JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 
Kebutuhan 

Fisiologis 

Pegawai merasa nyaman 

bekerja  karena oganisasi 

menjamin kebutuhannya 

     

2 
Kebutuhan 

Rasa Aman 

Pegawai dengan mudah 

memberikan gagasan 

positif karena lingkungan 

kerja yang mendukung 

 

     

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

3 
Kebutuhan 

Sosial 

Pegawai yakin bahwa 

pegawai dianggap sebagai 

bagian penting dari 

organisasi 

     

4 Kebutuhan 

akan Harga Diri  

Para pegawai yakin bahwa 

promosi kerja dan 

kenaikan pangkat 

dilakukan berdasarkan 

kemampuan dan prestasi 

pegawai 

     

5 Aktualisasi Diri Organisasi memberikan 

peluang yang adil kepada 

semua pegawai untuk 

mengembangkan 

kemampuannya 

     

 

 

 



 
 

 
 

Pengembangan Karir (X2) 

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Organisasi tempat pegawai 

bekerja memperhatikan 

perjalanan karir pegawai 

dalam memberikan beban 

kerja dan pembinaan 

lanjutan.  

     

2 Pelatihan 

Dukungan dari atasan 

diperlukan dalam 

mewujudkan harapan dan 

memudahkan pegawai 

dalam pelaksanaan 

pembinaan karir 

     

3 
Pengalaman 

Kerja 

Pengetahuan yang luas dan 

pengalaman kerja 

memudahkan pegawai 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

     

Kepuasan Kerja (X3) 

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 Pekerjaan 

1. Pegawai merasa puas 

dengan pekerjaan 

karena sesuai dengan 

kompetensinya 

     

2. Para pegawai 

diorganisasi 

mempunyai pekerjaan 

yang membuat 

pegawainya optimis 

bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2 Gaji 

3. Organisasi memberikan 

imbalan sesuai dengan 

besarnya tanggung 

jawab yang diemban 

pegawai 

     

4. Organisasi memberikan 

bonus kepada pegawai 

yang berprestasi dalam 

bekerja 

 

     

3 Kondisi Kerja 

5. Organisasi 

menyediakan fasilitas 

yang sangat membantu 

kinerja para pegawai 

     

6. Fasilitas penunjang 

lainnya menjadikan 

pegawai selalu up to 

date 

 

     

4 Rekan Kerja 

7. Terjalin hubungan yang 

baik antara sesama 

rekan kerja 

     

8. Para pegawai di 

organisasi semangat 

bekerja karena 

lingkungan kerja yang 

nyaman 

     

Kinerja  (Y) 

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1 Kualitas 

1. Tugas yang diberikan 

organisasi 

memampukan pegawai 

untuk lebih 

meningkatkan 

kemampuan pegawai.  

     

2. Pekerjaan yang 

pegawai kerjakan 

sesuai dengan apa yang 

diperintahkan kepada 

pegawai  

     



 
 

 
 

 

2 Kuantitas 

3. Pegawai dapat 

mencapai target yang 

ditetapkan  

     

4. Pengembangan kerja 

yang pegawai kerjakan 

mempunyai hasil 

sehingga membuat 

pegawai selalu 

semangat  

 

     

3 
Ketepatan 

Waktu 

5. Pegawai dapat 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang 

ditetapkan  

     

6. Pegawai di organisasi 

tersebut memiliki 

disiplin yang tinggi  

     

4 Efektivitas 

7. Fasilitas yang 

disediakan di organisasi 

dimanfaatkan dengan 

baik untuk keperluan 

kerja 

     

8. Pegawai selalu 

memaksimalkan 

kemampuannya dalam 

bekerja 

     

5 Kemandirian 

9. Pegawai merasa 

tertantang untuk 

mengerjakan beban 

kerja yang sulit  

     

10. Pegawai di organisasi 

tersebut pantang 

menyerah dan berusaha 

mencari solusi jika 

mendapatkan kesulitan 

 

     

 

 

“ TERIMA  KASIH ” 

  



 
 

 
 

 

Tabulasi Data Hasil Kuisoner Variabel Motivasi (X1) 

 

Responden 

X1 
Jumlah 

(∑) 

Rata-

rata 
1 2 3 4 5 

1 5 5 4 3 4 21 4,200 

2 4 3 4 3 4 18 3,600 

3 5 5 5 3 4 22 4,400 

4 5 4 4 3 4 20 4,000 

5 5 4 5 4 4 22 4,400 

6 5 4 4 3 4 20 4,000 

7 4 4 4 4 4 20 4,000 

8 5 4 3 3 4 19 3,800 

9 5 5 4 3 4 21 4,200 

10 4 4 5 3 4 20 4,000 

11 4 4 5 3 5 21 4,200 

12 5 4 5 3 5 22 4,400 

13 5 5 5 4 5 24 4,800 

14 5 4 5 3 5 22 4,400 

15 4 4 4 4 5 21 4,200 

16 5 4 4 4 5 22 4,400 

17 4 4 4 3 4 19 3,800 

18 5 4 4 4 4 21 4,200 

19 4 4 4 4 5 21 4,200 

20 4 4 4 4 3 19 3,800 

21 4 4 4 4 4 20 4,000 



 
 

 
 

22 5 4 3 4 4 20 4,000 

23 4 4 4 4 5 21 4,200 

24 4 4 5 3 4 20 4,000 

25 4 4 4 4 5 21 4,200 

26 5 4 4 3 4 20 4,000 

27 4 4 4 3 3 18 3,600 

28 4 4 4 4 3 19 3,800 

29 4 4 4 4 3 19 3,800 

30 4 2 2 2 2 12 2,400 

Responden 

X1 
Jumlah 

(∑) 

Rata-

rata 
1 2 3 4 5 

31 4 3 5 3 3 18 3,600 

32 5 4 4 2 4 19 3,800 

33 4 4 4 3 3 18 3,600 

34 5 4 5 3 4 21 4,200 

35 4 4 4 3 4 19 3,800 

36 4 4 4 3 4 19 3,800 

37 4 4 4 3 3 18 3,600 

38 4 4 4 3 4 19 3,800 

39 5 5 4 4 4 22 4,400 

40 4 4 4 3 4 19 3,800 

 

 

  



 
 

 
 

Tabulasi Data Hasil Kuisoner Variabel Pengembangan Karir (X2) 

 

Responden 

X2 Jumlah 

(∑) 

Rata-

rata 
1 2 3 

1 4 4 4 12 4 

2 4 4 4 12 4 

3 5 4 4 13 4 

4 5 4 4 13 4 

5 5 4 4 13 4 

6 5 5 4 14 5 

7 5 4 4 13 4 

8 5 4 4 13 4 

9 5 5 4 14 5 

10 5 5 4 14 5 

11 5 5 4 14 5 

12 5 5 5 15 5 

13 5 4 5 14 5 

14 4 4 4 12 4 

15 5 5 4 14 5 

16 5 5 4 14 5 

17 5 5 4 14 5 

18 5 5 4 14 5 

19 5 5 5 15 5 

20 4 4 4 12 4 



 
 

 
 

21 5 4 4 13 4 

22 5 5 4 14 5 

23 5 5 4 14 5 

24 5 5 5 15 5 

25 5 5 4 14 5 

26 5 5 5 15 5 

27 5 4 4 13 4 

28 4 5 4 13 4 

29 5 4 4 13 4 

30 4 4 4 12 4 

31 5 5 4 14 5 

Responden 

X2 Jumlah 

(∑) 

Rata-

rata 1 2 3 

32 5 5 4 14 5 

33 5 4 4 13 4 

34 5 4 4 13 4 

35 4 4 4 12 4 

36 5 4 4 13 4 

37 4 4 4 12 4 

38 4 5 4 13 4 

39 4 4 4 12 4 

40 4 4 4 12 4 

 



 
 

 
 

Tabulasi Data Hasil Kuisoner Variabel Kepuasan Kinerja (X3) 

 

Responden 

X3 

∑ Average 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3,875 

2 5 5 5 4 4 5 5 5 38 4,750 

3 5 4 4 5 5 4 4 4 35 4,375 

4 4 4 4 4 5 5 4 4 34 4,250 

5 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4,250 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

9 5 5 4 5 5 4 4 4 36 4,500 

10 5 5 4 4 4 5 4 4 35 4,375 

11 5 4 5 5 5 5 4 4 37 4,625 

12 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4,750 

13 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4,125 

14 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,125 

15 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4,125 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

17 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4,125 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

21 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4,125 

22 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3,750 



 
 

 
 

23 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4,125 

24 5 5 4 4 4 5 4 4 35 4,375 

25 4 4 4 4 4 5 4 4 33 4,125 

26 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3,750 

27 5 5 4 4 5 5 4 5 37 4,625 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,000 

30 3 3 4 4 4 4 4 4 30 3,750 

31 3 3 4 2 4 4 4 4 28 3,500 

Responden 

X3 

∑ Average 
1 2 3 4 5 6 7 8 

32 4 4 4 4 3 4 3 4 30 3,750 

33 4 4 3 4 4 3 4 3 29 3,625 

34 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3,625 

35 4 3 4 3 4 3 4 4 29 3,625 

36 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3,750 

37 3 3 4 2 4 4 4 4 28 3,500 

38 3 3 4 4 4 4 4 4 30 3,750 

39 5 5 4 5 4 4 4 4 35 4,375 

40 4 5 4 4 3 4 4 4 32 4,000 

 

  



 
 

 
 

Tabulasi Data Hasil Kuisoner Variabel Kinerja (Y) 

 

Responden 

Y 

∑ Average 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 3,500 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

8 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 3,500 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

10 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4,400 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

14 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4,200 

15 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42 4,200 

16 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42 4,200 

17 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 3,500 

18 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4,400 

19 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4,400 

20 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 3,500 

21 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 4,300 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 



 
 

 
 

23 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 42 4,200 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

25 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42 4,200 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

27 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 3,500 

28 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 3,500 

29 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 3,500 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

Responden 

Y 

∑ Average 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

34 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3,800 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,000 

40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,000 

 

 

  



 
 

 
 

 

Daftar Nilai  t Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Daftar Nilai  F Tabel 

 

 

  



 
 

 
 

Daftar Nilai Tabel Durbin Watson 
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Hasil Output SPSS 

Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 40 12 24 19,92 1,913 

X2 40 12 15 13,33 ,944 

X3 40 28 38 32,47 2,602 

Y 40 30 44 37,45 4,793 

Valid N (listwise) 40     

 

 

Uji Validitas 

1. Motivasi 

Correlations 

 X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 Total_X1 

X1_1 Pearson Correlation 1 ,783** ,882** ,595** ,687** ,901** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1_2 Pearson Correlation ,783** 1 ,915** ,648** ,792** ,932** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 



 
 

 
 

X1_3 Pearson Correlation ,882** ,915** 1 ,674** ,775** ,962** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1_4 Pearson Correlation ,595** ,648** ,674** 1 ,707** ,793** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1_5 Pearson Correlation ,687** ,792** ,775** ,707** 1 ,870** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Total_X1 Pearson Correlation ,901** ,932** ,962** ,793** ,870** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Pengembangan Karir 

Correlations 

 X2_1 X2_2 X2_3 Total_X2 

X2_1 Pearson Correlation 1 ,362* ,233 ,755** 

Sig. (2-tailed)  ,022 ,148 ,000 

N 40 40 40 40 

X2_2 Pearson Correlation ,362* 1 ,246 ,796** 

Sig. (2-tailed) ,022  ,126 ,000 



 
 

 
 

N 40 40 40 40 

X2_3 Pearson Correlation ,233 ,246 1 ,598** 

Sig. (2-tailed) ,148 ,126  ,000 

N 40 40 40 40 

Total_X2 Pearson Correlation ,755** ,796** ,598** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3. Kepuasan Kerja 

Correlations 

 X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 

X3_1 Pearson Correlation 1 ,782** ,371* ,652** ,286 ,460** ,247 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,018 ,000 ,073 ,003 ,124 

N 40 40 40 40 40 40 40 

X3_2 Pearson Correlation ,782** 1 ,469** ,505** ,102 ,480** ,251 

Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,001 ,531 ,002 ,118 

N 40 40 40 40 40 40 40 

X3_3 Pearson Correlation ,371* ,469** 1 ,178 ,125 ,446** ,347* 

Sig. (2-tailed) ,018 ,002  ,271 ,441 ,004 ,029 

N 40 40 40 40 40 40 40 



 
 

 
 

  X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 

X3_4 Pearson Correlation ,652** ,505** ,178 1 ,256 ,256 ,135 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,271  ,110 ,110 ,405 

N 40 40 40 40 40 40 40 

X3_5 Pearson Correlation ,286 ,102 ,125 ,256 1 ,182 ,105 

Sig. (2-tailed) ,073 ,531 ,441 ,110  ,262 ,518 

N 40 40 40 40 40 40 40 

X3_6 Pearson Correlation ,460** ,480** ,446** ,256 ,182 1 ,429** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,002 ,004 ,110 ,262  ,006 

N 40 40 40 40 40 40 40 

X3_7 Pearson Correlation ,247 ,251 ,347* ,135 ,105 ,429** 1 

Sig. (2-tailed) ,124 ,118 ,029 ,405 ,518 ,006  

N 40 40 40 40 40 40 40 

X3_8 Pearson Correlation ,247 ,251 ,347* ,000 ,105 ,429** ,231 

Sig. (2-tailed) ,124 ,118 ,029 1,000 ,518 ,006 ,152 

N 40 40 40 40 40 40 40 

Total_X3 Pearson Correlation ,853** ,814** ,626** ,658** ,427** ,702** ,469** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,002 

N 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 
 

 
 

 

4. Kinerja 

Correlations 

  Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9 Y_10 Total_Y 

Y_1 Pearson 

Correlation 
1 ,915** ,882** ,783** ,687** ,595** ,588** ,588** ,595** ,595** ,839** 

Sig. (2-

tailed) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_2 Pearson 

Correlation 
,915** 1 ,849** ,853** ,792** ,648** ,633** ,633** ,648** ,648** ,877** 

Sig. (2-

tailed) 
,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_3 Pearson 

Correlation 
,882** ,849** 1 ,915** ,775** ,674** ,666** ,666** ,674** ,674** ,896** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_4 Pearson 

Correlation 
,783** ,853** ,915** 1 ,792** ,648** ,633** ,633** ,648** ,648** ,868** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_5 Pearson 

Correlation 
,687** ,792** ,775** ,792** 1 ,707** ,672** ,672** ,707** ,707** ,848** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_6 Pearson 

Correlation 
,595** ,648** ,674** ,648** ,707** 1 ,950** ,950** 1,000** 1,000** ,908** 



 
 

 
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 0,000 0,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_7 Pearson 

Correlation 
,588** ,633** ,666** ,633** ,672** ,950** 1 1,000** ,950** ,950** ,894** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   0,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_8 Pearson 

Correlation 
,588** ,633** ,666** ,633** ,672** ,950** 1,000** 1 ,950** ,950** ,894** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 0,000   ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_9 Pearson 

Correlation 
,595** ,648** ,674** ,648** ,707** 1,000** ,950** ,950** 1 1,000** ,908** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000   0,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Y_10 Pearson 

Correlation 
,595** ,648** ,674** ,648** ,707** 1,000** ,950** ,950** 1,000** 1 ,908** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 0,000   ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total_Y Pearson 

Correlation 
,839** ,877** ,896** ,868** ,848** ,908** ,894** ,894** ,908** ,908** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



 
 

 
 

Uji Reliabilitas 

1. Motivasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,932 5 

 

2. Pengembangan Karir 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,537 3 

 

3. Kepuasan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,789 8 

 

4. Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,966 10 

 



 
 

 
 

Uji Asumsi Dasar 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Abs_Res 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean 2,6071 

Std. Deviation 1,51147 

Most Extreme Differences Absolute ,102 

Positive ,102 

Negative -,079 

Test Statistic ,102 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Uji Persamaan Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -22,236 8,943  -2,486 ,018   

X1 1,101 ,298 ,439 3,693 ,001 ,791 1,265 

X2 1,188 ,575 ,234 2,064 ,046 ,871 1,148 

X3 ,675 ,208 ,367 3,243 ,003 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: Y 

 

Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -22,236 8,943  -2,486 ,018   

X1 1,101 ,298 ,439 3,693 ,001 ,791 1,265 

X2 1,188 ,575 ,234 2,064 ,046 ,871 1,148 

X3 ,675 ,208 ,367 3,243 ,003 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: Y 



 
 

 
 

 

B. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,399 4,165  ,096 ,924   

X1 -,221 ,139 -,279 -1,590 ,121 ,791 1,265 

X2 ,522 ,268 ,326 1,947 ,059 ,871 1,148 

X3 -,011 ,097 -,018 -,110 ,913 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

 



 
 

 
 

C. Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,773a ,597 ,563 3,167 1,623 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Uji Hipotesis 

A. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -22,236 8,943  -2,486 ,018   

X1 1,101 ,298 ,439 3,693 ,001 ,791 1,265 

X2 1,188 ,575 ,234 2,064 ,046 ,871 1,148 

X3 ,675 ,208 ,367 3,243 ,003 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 534,918 3 178,306 17,782 ,000b 

Residual 360,982 36 10,027   

Total 895,900 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 

C. Uji Beta 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -22,236 8,943  -2,486 ,018   

X1 1,101 ,298 ,439 3,693 ,001 ,791 1,265 

X2 1,188 ,575 ,234 2,064 ,046 ,871 1,148 

X3 ,675 ,208 ,367 3,243 ,003 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. Uji Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,773a ,597 ,563 3,167 1,623 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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