
 ii 

PENGARUH PENEMPATAN,PENGEMBANGAN KARIER DAN 

MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN  

POLEWALI MANDAR 

 
 

TESIS 

 

Untuk Memenuhi Syarat 

Memperoleh Gelar Magister Manajemen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

ISMAIL 

2018. MM. 1. 1216 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

STIE NOBEL INDONESIA 

MAKASSAR 

2021 



 iii 

PENGARUH PENEMPATAN,PENGEMBANGAN KARIER DAN 

MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN  

POLEWALI MANDAR 

 
 

TESIS 

 

Untuk Memenuhi Syarat 

Memperoleh Gelar Magister Manajemen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

ISMAIL 

2018. MM. 1. 1216 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

STIE NOBEL INDONESIA 

MAKASSAR 

2021 



PENGESAHAI\ TESIS

P E \ G ARUH PET{EN{PA TAI\,PEI{G EMBAI{C AN KARIR DAN
}IOTIVASI TERIIADAP KTI{ERJA PEGAWAI PADA I}INAS

L I]\GKUNGAI{ HIDUP DAN KEHUTAI\AI\ KABUPATEI{
POLEWATI il&TIYDAR

Komisi Pembimbing

Dr. Mu mmad ldris S.E., M.Si

Mengetahui:

&
Ketua Prodi Magister Manajemen

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si.o Ak., C.A

iii

Dr. Asri, S.fd., M.Pd

Direktur PPS STIE

'. Maryadi, S.8., M.M

f\loh .
v twlt .

ISMAIL
2018. MM. t.t2t6



PERNYATAAN ORISINALITAS TBSIS

Sa1-a yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya

'oahrra sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapatkarya

rimiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di

suatu perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah

ini dan ciisebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka'

-{pabila temyata didalam naskah Tesis ini dpata dibukitkan terdapat unsur-unsur

jiplakan, saya bersedia Tesis (Magister Manajemen) ini dibatalkan, serta diproses

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ( Undang - Undang

Nomor 2AL0O3 pasal 25 ayal} danpasal T0)

Makassar, Februari2021

Mahasiswa Ybs,

ISMAIL
2018. MM. 1.. 1216

v

,'$# /l
'*Afun, f L
TEMFET II/ /



 v 

HALAMAN IDENTITAS 

MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI 

 

JUDUL TESIS : 

PENGARUH PENEMPATAN,PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

Nama Mahasiswa : Ismail 

NIM   : 2018MM11216 

Program Studi  : Magister Manajemen 

Peminatan  : Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

KOMISI PEMBIMBING: 

Ketua   : Dr. Muhammad Idris  S.E., M.Si 

Anggota : Dr. Asri, S.Pd., M.Pd  

 

 

TIM DOSEN PENGUJI : 

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. Saban Echdar, S.E, M.Si 

Dosen Penguji 2 : Dr. Harlindah Harniati Arfan.,M.A.P 

 

Tanggal Ujian  : 02 Maret 2021 

SK Penguji Nomor :  030/SK/PPS/STIE-NI/IV/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, adalah ungkapan pertama 

yang penulis dapat ucapkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

dengan baik. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat guna memperoleh 

derajat Magister pada Program Studi Magister Manajemen PPS STIE Nobel 

Indonesia yang berjudul: “Pengaruh Penempatan,Pengembangan Karir dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar ”. 

Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W, 

beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. 

Berkenaan dengan penulisan Tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada Bapak Muhammad Idris, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan 

Dr. Asri, S.Pd., M.Pd dan selaku pembimbing II  yang dengan sabar dan perhatian 

dalam memberikan bimbingan, petunjuk, kritik dan saran serta bersedia 

meluangkan waktunya selama penyusunan Tesis ini. Tidak menhurangi rasa 

terimakasih kepada yang kami Hormati  penguji I. Bapak Prof. Dr. H. Saban 

Echdar.,SE., M.Si., dan Penguji II. Ibu Dr. Harlinda Harniati Arfan., M.AP. yang 

telah banyak memberikan saran dan masukkan sehingga tesis kami selesaikan.  

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya untuk bantuan dan dukungan dari banyak pihak atas selesainya 

penyusunan maupun penyajian Tesis ini, kepada: 

1. Dr. H. Mashur Rasak, S.E., M.M, Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar, 

Hormat yang mendalam dan terima kasih tak terhingga atas segala arahan, 

motivasi, bimbingan dan nasehat baik pada saat memberikan materi kuliah 

maupun pada saat proses penyelesaian studi ini.  

2. Dr. Maryadi, S.E., M.M, Direktur PPS STIE Nobel Indonesia Makassar yang 

memberikan kesempatan di dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana 

STIE Nobel Indonesia Makassar. 



 ix 

3. Dr. Sylvia Sjahrlis, S.E., M.Si, A.K., C.P selaku Ketua Prodi Magister 

Manajemen PPS Nobel, atas bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan 

kepada penulis selama menempuh pendidikan di PPS STIE Nobel Indonesia 

Makassar. 

4. Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si Selaku Penjaminan Mutu Prodi Magister 

Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia Makassar dengan cermat, penuh 

perhatian memberikan motivasi untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan 

studi ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen dan staff yang telah mengajar dan membina mahasiswa 

selama proses perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Tesis ini.  

6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen PPS STIE Nobel 

Indonesia, atas kebersamaan yang dilalui bersama penuh suka cita. 

7. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu. 

Penulis berharap Tesis ini dapat dikembangkan sebagai dasar bagi peneliti-

peneliti berikutnya dalam bidang penelitian manajemen. Penulis menyadari bahwa 

Tesis ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati, 

menerima segala bentuk kritik maupun saran yang sifatnya membangun. Semoga 

Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.  

 Makassar,      Februari  2021 

 Penulis  

 

 ISMAIL 

 

 

 

 

 



 ii 

ABSTRAK 

  

 

Ismail. 2021. Pengaruh Penempatan, Pengembangan Karir, dan Motivasi terhadap 

Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Polewali Mandar, dibimbing oleh Muhammad Idris dan Asri. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) pengaruh secara 

parsial Penempatan, Pengembangan Karir dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar (2) 

pengaruh secara simultan Penempatan, Pengembangan Karir, dan Motivasi 

terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polewali Mandar (3) variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polewali Mandar. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling 

jenuh dengan mengambil seluruh populasi yang ada sebanyak 53 orang pegawai. 

Metode pengumpulan data yang diguanakan adalah angket dan studi dokumen 

didukung dengan Metode linear berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial Penempatan, 

Pengembangan Karier, dan Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Polewali Mandar. Ini berarti bahwa Penempatan, Pengembangan Karier, dan 

Motivasi akan meningkatkan Kinerja Pegawai. Secara simultan Penempatan, 

Pengembangan Karier dan Motivasi juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polewali Mandar. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

lingkungan kerja berpengaruh pada pengembangan karier dan motivasi, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan kerja pegawai akan semakin 

meningkatkan Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Kata kunci: Penempatan, Pengembangan Karir, dan Motivasi Kinerja. 
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ABSTRACT 

 

 

Ismail. 2021. The Effect of Placement, Career Development, and Motivation 

toward Employee Performance at the Environmental and Forestry Service of 

Polewali Mandar Regency, supervised by Muhammad Idris and Asri. 

This study aims to analyze the effect of (1) placement, career development 

and motivation partially toward employee performance at the Environmental and 

Forestry Service of Polewali Mandar Regency (2) placement, career development, 

and motivation simultaneously toward employee performance at the 

Environmental Service and Polewali Mandar District Forestry (3) the most 

dominant variable affects the employee performance at the Environmental and 

Forestry Service of Polewali Mandar Regency. 

This study was conducted at the Environmental and Forestry Service of 

Polewali Mandar Regency. Determination of the sample using saturated sampling 

technique by taking the entire population of 53 employees. The data collection 

methods used were questionnaires and document study supported by multiple 

linear methods. 

The results of the study conclude that partially placement, career 

development, and motivation have a positive and significant effect toward 

employee performance at the Environmental and Forestry Service of Polewali 

Mandar Regency. This means that Placement, Career Development, and 

Motivation will improve Employee Performance. Simultaneously placement, 

career development and motivation also have a positive and significant effect on 

employee performance at the Office of the Environment and Forestry Office of 

Polewali Mandar Regency. Partially it shows that work environment variables 

have an effect on career development and motivation, this shows that the better 

the work environment of employees will further improve employee performance at 

the Environmental and Forestry Service of Polewali Mandar Regency. 

 

Keywords: Placement, Career Development, and Performance Motivation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan unsur pelaksana 

urusan Lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

        Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

menjadi kewenangan daerah. Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

2. Pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya 

Mengingat tugas dan fungsi dari  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang besar dan memberat di butuhkan motivasi kerja yang tinggi untuk 

mengembang tugas tersebut. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun 

dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Motivasi merupakan salah satu peran yang harus 

dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin memotivasi bawahan 

untuk menghasilkan kinerja yang ditetapkan,  memberikan dukungan, membantu, 

dan mengarahkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, seorang 

pemimpin harus mempunyai cara yang tepat untuk memotivasi pegawainya agar 

mencapai prestasi kerja yang tinggi. 

Motivasi dapat diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak 

hati dalam diri seseorang. Motif ini diarahkan pada tujuan, yang mungkin berada 

dalam alam sadar maupun alam bawah sadar seseorang. Hersey, dkk (2006), 

mengemukakan bahwa motivasi merupakan dorongan utama dari aktivitas, jadi 

motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang kuat untuk melakukan kerja 

sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Motivasi tidak permanen, tetapi sering 

berubah-ubah, tergantung pada terpenuhinya atau terhambatnya pemenuhan 

kebutuhan tersebut. Dalam hubungannya dengan perilaku organisasi, maka 

motivasi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan para bawahan. Secara 

teoretis, Maslow dalam Hersey, dkk, (2006) mengemukakan bahwa motivasi 

bergantung pada hierarki kebutuhan. Motivasi rendah apabila yang terpenuhi 

adalah kebutuhan perwujudan diri (self actualization) dan motivasi tinggi apabila 

terpenuhinya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini berada pada puncak 

hierarki karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok untuk 

mempertahankan hidup. Dalam hubungannya dengan motivasi kerja ini, hasil 

penelitian (dalam Hersey, dkk, 2006) memperlihatkan bahwa hal-hal yang paling 

diinginkan adalah penghargaan penuh atas penyelesaian pekerjaan, perasaan 

terlibat dalam hal-hal tertentu, dan pemahaman yang simpatik atas masalah-
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masalah pribadi yaitu semua insentif yang tampak berkaitan dengan motif afiliasi 

dan pengakuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menyadari fakta 

bahwa dalam upaya menciptakan efektivitas kerja pegawai maka pemberian 

motivasi dan penciptaan lingkungan kerja yang menyediakan suasana lingkungan 

yang memuaskan pegawai pada semua level kebutuhan sangat penting untuk 

keberhasilan kepemimpinannya. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok sebagai  

unsur pelaksana urusan Lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan 

tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut: Perumusan kebijakan Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas 

dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Polewali Mandar yang berat sehingga membutuhkan kompetensi yang sesuai 

dengan tupuksinya dan  job deskripsinya, yaitu pelaksana urusan Lingkungan 

hidup dan kehutanan.  

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur aparatur negara juga pelaksana 

penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi pembangunan berfungsi 

sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan yang kuat, efektif, efisien dan 

akuntabel. Atas dasar itulah diperlukannya ASN yang berkemampuan 

melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembinaan dan 



4 

 

pengembangan SDM yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem 

karier. Melalui kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan 

Daerah memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian. 

Pengembangan karier mempunyai kaitan erat dengan pengembangan 

sumber daya manusia. Dimana dalam pengembangan karier mengarah pada 

perbaikan atau peningkatan pribadi yang diusahakan oleh individu maupun 

organisasi untuk memilih tujuan dan jalur karier untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pengembangan SDM aparatur (ASN) berbasis kompetensi, sangat diperlukan 

guna mewujudkan pemerintahan yang profesional.  

Thoha (2009) menyatakan bahwa Pengembangan karier pegawai negeri 

sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan 

pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi. Sehingga 

pengembangan karier erat hubungannya dengan kompetensi yang dimiliki 

seseorang dalam menjalankan tugasnya. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur aparatur negara juga pelaksana 

penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi pembangunan berfungsi 

sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan yang kuat, efektif, efisien dan 

akuntabel.  

Atas dasar itulah diperlukannya ASN yang berkemampuan melaksanakan 

tugas secara profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta bersih dan bebas 
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dari korupsi, kolusi dan nipotisme melalui pembinaan dan pengembangan SDM 

yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier.  

Dalam pengembangan karier mengarah pada perbaikan atau peningkatan 

pribadi yang diusahakan oleh individu maupun organisasi untuk memilih tujuan 

dan jalur karier untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan SDM aparatur 

(ASN) berbasis kompetensi, sangat diperlukan guna mewujudkan pemerintahan 

yang profesional. Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah 

mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, 

mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi, sehingga pengembangan 

karier erat hubungannya dengan kompetensi yang dimiliki seseorang dalam 

menjalankan tugasnya.  

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 

tentang Pedoman Penyusunan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 

unsur aparatur negara juga pelaksana penyelenggaraan administrasi umum dan 

administrasi pembangunan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya 

pemerintahan yang kuat, efektif, efisien dan akuntabel.  

Atas dasar itulah diperlukannya ASN yang berkemampuan melaksanakan 

tugas secara profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembinaan dan pengembangan SDM 

yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier.  

Jabatan Struktural PNS ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan 

dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 



6 

 

jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya 

secara profesional, efektif, dan efisien. Seseorang akan bekerja secara 

berdayaguna dan berhasil guna apabila mengetahui dengan jelas posisinya dalam 

suatu organisasi kerja.  

Kejelasan itu sangat penting artinya bagi setiap pegawai karena 

memungkinkan mengetahui peranan dan sumbangan pekerjaan terhadap 

pencapaian tujuan kerja secara keseluruhannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penempatan pegawai yaitu persyaratan kesesuaian antara minat, bakat, 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian pegawai dengan jenis dan tingkat 

pekerjaan/jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain penempatan 

harus berpegang kepada prinsip the right man on the right place and the right man 

in the right job. Artinya pimpinan organisasi harus mampu memilih orang-orang 

yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab 

bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi dari unit-unit dimana mereka akan 

ditempatkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, ternyata senada dengan Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana pelaksanaan 

manajemen apartur sipil negara berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi 

dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan.  

Demi mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, diperlukan 

penerapan nilai-nilai impersonal, keterbukaan, profesional dan penetapan 



7 

 

persyaratan jabatan yang terukur bagi Aparatur Sipil Negara maupun jabatan yang 

akan didudukinya.  

Namun demikian, fenomena yang terjadi pada pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan 

bahwa untuk penempatan pegawai dalam jabatan belum menunjukkan keserasian 

antara jabatan, latar belakang pendidikan, dan kompetensi. Sumber Daya Manusia 

(SDM ) yang tersedia belum secara utuh memahami job description karena kurang 

fahamnya pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya, sehingga sering terjadi secara kuantitatif, institusi 

pemerintah kelebihan personal namun secara kualitatif kekurangan personal yang 

memadai pada tiap bidang tugasnya.  

Dalam praktiknya, adanya pegawai yang latar belakang pendidikan Sastra 

ditempatkan di Bagian Administrasi Pembangunan, Sarjana Teknik ditempatkan 

di Bagian Kesejahteraan Masyarakat, dan masih banyak lagi contoh 

ketidaksesuaian dalam penempatan jabatan. Hal ini menggambarkan bahwa 

penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan hanya 

mempertimbangkan golongan kepangkatannya saja.  

Ketidaktepatan dalam penempatan pegawai membawa dampak pada 

kinerjanya dan kinerja organisasi karena penempatan yang salah akan 

menurunkan kinerja pegawai sehingga kinerja organisasi juga menurun. Selain itu, 

analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dapat dilakukan secara 

menyeluruh dalam penempatan seorang pegawai pada unit organisasi sesuai 

dengan kebutuhan dan jabatan struktural tertentu berdasarkan keahlian.  
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Oleh karen itu untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu adanya 

motivasi bagi para pegawai yang berpengaruh terhadap psikologis seorang 

pegawai, dimana dalam diri pegawai akan termotivasi dan timbul rasa percaya diri 

yang akan menimbulkan suatu semangat dalam bekerja. Motivasi yang tumbuh 

dari dalam diri pegawai yang tinggi akan meningkatkan kinerja serta kepuasan 

kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya.  

Selain itu motivasi dapat timbul apabila diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan karir. Semakin tinggi peluang dan kesempatan pengembangan 

karir maka motivasi kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya pun 

semakin meningkat kinerja dan prestasi kerja untuk mencapai tujuan organisasi 

yang efektif dan efisien. Prestasi kerja yang meningkat berarti bahwa kualitas 

kerja pegawai mengalami peningkatan, sehingga dengan kemampuan pegawai 

yang meningkat diharapkan pegawai dapat menyelesaikan tugas, pokok, dan 

fungsi (Tupoksi) dengan baik. 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam tesis yang berjudul “Pengaruh Penempatan, 

Pengembangan Karir dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan, maka  penulis 

merumuskan masalah secara terarah sebagai berikut:  
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1. Apakah Penempatan, Pengembangan karier dan Motivasi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Apakah Penempatan, Pengembangan karier dan Motivasi berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Polewali Mandar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penempatan, Pengembangan 

karier dan Motivasi secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penempatan, Pengembangan 

karier dan Motivasi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Mengetahui dan menganalisis variabel mana yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Memberi masukan kepada pemerintah (penentu kebijakan) sebagai dasar 

pertimbangan yang tepat dalam merumuskan strategi yang efektif untuk 

mengembangkan kapasitas pegawai guna meningkatkan kinerja melalui 

penempatan pegawai, pengembangan karir dan motivasi pada  Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Memberi sumbangan pemikiran kepada Perguruan Tinggi dalam 

mengembangkan konsep teoritis untuk memperkaya khasanah Ilmu 

Manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkenan dengan 

pengembangan kinerja pegawai. 

3. Memberi manfaat bagi penulis selaku seorang aparat dan dari aspek akademis 

sehingga dapat berbagi pengalaman kepada seluruh  stake holders yang 

terlibat dalam pengembangan SDM dan kinerja pada Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu pedoman dalam 

peningkatan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan kualitas sumber 

daya manusia yang survive. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Ita Suryaningsih, 2011. Judul; Kinerja pegawai  ditinjau dari motivasi 

berprestasi dan iklim organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

motivasi berprestasi dan iklim organisasi secara bersama sama memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kinerja. (Nilai F sebesar 9.071 dan 

nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,001,p<0,01). 

2. Septyaningsih Ekayadi (2012) dengan Judul Pengaruh Motivasi dan 

Pengembangan Karier Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai  Pada PT. 

Rimbajatiraya Citrakarya. Hasil Penelitian ini didapat suatu model 

dimana Motivasi dan Pengembangan Karier dapat mempengaruhi 

Kepuasan Kerja Pegawai  Pada PT. Rimbajatiraya Citrakarya, hanya 

saja tidak seluruh variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh 2 variabel 

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai R square sebesr 0,823 atau 

hanya 82,3 % yang mempengaruhi variabel kepuasan kerja pegawai  

sedangkan sisanya 17,7 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Nurita Sari, S. (2012)  dengan judul Pengaruh Pengembangan Karier 

Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Gura 

Kabupaten Kediri hanya saja tidak seluru variabel kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh 2 variabel tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai R 

square sebesar 0,783 atau hanya 21,7 % yang mempengaruhi variabel 

kepuasan kerja pegawai  sedangkan sisanya 21,7 % dipengaruhi oleh 
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variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Perbedaan 

penelitian yang dilakukana Nurita Sari dan penelitian ini, pertama, 

sampel dan populasi dimana sampel dan populasi penelitian ini berasal 

dari Pegawai di Kantor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sedangkan 

dalam penelitian ini sampel dan populasi berasal dari pegawai Biro 

Otonomi Daereah Sekretariat daerah Provinsi Lampung. Kedua, 

variabel bebas penelitian ini adalah pengembangan karier sedangkan 

penelitian ini mengaitkan pengembangan karier dan iklim organisasi 

untuk menemukan pengaruh keduanya terhadap kepuasan kerja. 

4. Donny Prakasa Utama, 2010. Judul ; Pengaruh disiplin kerja dan sistem 

kompensasi pegawai negeri sipil terhadap kinerja pegawai negeri sipil 

di Badan Kepegawaian Negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

disiplin kerja dan sistem kompensasi memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 

kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 

5. Asri Nur Fadilah, Abdul Hakim dan Siswidiyanto (2013) melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penempatan Pegawai terhadap 

Kinerja (Studi pada Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik)”. 

Variabel penelitian ini meliputi variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen yaitu Kesesuaian Pengetahuan (X1), 

Kesesuaian Kemampuan (X2) dan Kesesuaian Keahlian (X3) serta 

variabel dependen yaitu Kinerja (Y). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel yang palling berpengaruh secara signifikan adalah 
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kesesuaian kemampuan, sedangkan pengaruh yang paling kecil 

diberikan oleh kesesuaian keahlian. 

2.2.   Pengertian Penempatan Pegawai 

 
 Penempatan merupakan akhir dari proses seleksi, banyak orang yang  

berpendapat demikian, namun pendapat tersebut tidak salah apabila menyangkut 

pegawai atau pegawai  baru. Pegawai tersebut akan memperoleh status dan di 

tempatkan ada posisi atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya,  namun dalam teori sumber daya manusia, penempatan 

berlaku pula bagi pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. pegawai 

lama pun perlu direkrut, dipilih, dan menjalani program pengenalan sebelum 

ditempatkan pada pekerjaan barunya.  

Bernadin & Rusel (2013) menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan merupakan kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

penempatan pegawai . Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi manajer 

dalam meningkatkan kinerja pegawai.  

Agar dapat menempatkan pegawai  pada pekerjaan yang sesuai dengan 

kepribadiannya masing-masing, penting bagi para pimpinan atau manajer 

mengenali dengan baik kepribadian para bawahannya. Bukan hanya bagi pegawai 

, hal ini juga akan berdampak positif bagi perusahaan karena pegawai  merasa 

nyaman dalam bekerja.  

Penempatan menjadi salah satu aspek penting karena merupakan proses 

yang dipersyaratkan, sehingga diharapkan mendapat tenaga kerja yang sesuai 

dengan jabatan yang didudukinya. Dalam penempatan pegawai perlu diperhatikan 



14 

 

apakah sudah sesuai jabatan tersebut dengan minat, bakat, dan kemampuan yang 

dimiliki seseorang.  

Kegiatan penempatan pegawai harus direncanakan dengan baik serta 

memegang prinsip “ The Right Man in The Right Place, on The Right Job, in the 

Right Time”. Dengan kata lain penempatan orang-orang yang tepat harus pada 

tempat yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan dalam waktu yang tepat.  

Menurut Hasibuan (2008 : 32), mengemukakan bahwa “penempatan 

pegawai adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang 

diterima pada jabatan/pekerjaan yang dibutuhkannya dan sekaligus 

mendelegasikan authority kepada orang tersebut”.  

Sedangkan, Menurut Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala (2012:198) 

“Penempatan adalah penugasan kembali seorang pegawai kepada pekerjaan 

barunya.  Sedarmayanti (2012:56) sebagai berikut: penempatan pegawai dari 

dalam dan orientasi/pelatihan pegawai dipusatkan pada pengembangan pegawai 

yang ada  secara ajeg, mereka harus memelihara keseimbangan antara perhatian 

organisasi terhadap efesiensi (kesesuaian optimal antara skill dan tuntutan) dengan 

keadilan (mempersepsi bahwa kegiatan tersebut adalah adil, sah dan memberikan 

kesempatan merata).  

Tohardi (2010:220) penempatan adalah suatu proses mengetahui karakter 

atau syarat-syarat yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan /tuugas 

selanjutnya menjadi orang (pekerja/pegawai) yang cocok dengan pekerjaan yang 

ada.  
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Sunyoto (2012:122), menyatakan bahwa penempatan merupakan proses 

atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan 

baru atau jabatan yang berbeda”. Sedangkan menurut Yani (2012:74), placement 

atau penempatan adalah “penunjukkan kepada pegawai  untuk menduduki atau 

melakukan pekerjaan baru. 

Sedarmayanti (2010) menjelaskan bahwa “Penempatan merupakan 

langkah selanjutnya setelah proses penyaringan selesai. Jabatan adalah kedudukan 

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai 

negeri dalam rangka susunan suatu satuan organisasi negara.  

Penempatan pegawai terdiri dari promosi, mutasi, dan demosi. Promosi 

adalah penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang dan 

tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula. Mutasi 

adalah alih tugas dimana seseorang ditempatkan pada tugas baru dengan 

wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan yang relatif sama dengan jabatan 

lama atau alih tempat dimana secara prinsip sama dengan alih tugas hanya pada 

hal kedua ini secara fisik, lokasi tempat kerja berbeda dengan yang sekarang. 

Demosi berarti bahwa seseorang karena beberapa pertimbangan mengalami 

penurunan pangkat atau jabatan dengan tanggung jawab dan penghasilan yang 

lebih kecil. 

Dalam setiap kegiatan diperlukan tahapan yang harus dilalui dalam 

pelaksanaannya. Tahapan tersebut merupakan urutan kronologis yang 

dilaksanakan tahap demi tahap (step by step) tanpa meninggalkan prinsip dan asas 

yang berlaku. Prosedur penempatan pegawai yang diambil merupakan 
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pengambilan keputusan (decision making) yang dilakukan manajer tenaga kerja, 

baik yang telah diambil berdasarkan pertimbangan rasional maupun ilmiah. 

Pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan untuk menempatkan 

pegawai atau tenaga kerja merupakan keluaran pengambilan keputusan yang 

didasarkan atas fakta keterangan, dan data yang dianggap representatif. Artinya, 

pengambilan keputusan dalam penempatan kerja tersebut atas dasar hasil seleksi 

yang telah dilakukan oleh manajer tenaga kerja, khususnya bagian seleksi tenaga 

kerja. Pertimbangan objektif ilmiah berdasarkan data dan keterangan tentang 

pribadi pegawai, baik atas dasar referensi dari seseorang maupun atas hasil seleksi 

pegawai yang pelaksanaannya tanpa mengesampingkan metode-metode ilmiah.  

Adapun kriteria-kriteria penempatan pegawai yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut (Tohardi 2012:221): 

a)  Job Specification (spesifikasi pekerjaan) 

Pada umumnya spesifikasi pekerjaan memuat ringkasan pekerjaan 

yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan. 

b) Job Description (uraian pekerjaan) 

Uraian pekerjaan job biasanya digunakan untuk tenaga kerja 

operasional,  sedangkan uraian jabatan untuk tenaga kerja manjerial. Uraian 

pekerjaan akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai 

oleh seorang pejabat yang akan menjabat jabatan tersebut. Job description 

menjadi dasar untuk menempatkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi 

pekerjaan bagi pejabat yang menjabat jabatannya tersebut. 

c) Skill 
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Meliputi kemampuan, keterampilan, pendidikan, dan pengalaman 

yang dimiliki seorang pekerja. 

d)  Environment 

Terdiri dari lingkungan tempat bekerja, seperti kenyamanan tempat 

bekerja, hubungan dengan rekan kerja, maupun hubungan dengn atasan. 

Penempatan juga tidak hanya dikhususkan bagi pegawai baru saja, tetapi bagi 

pegawai lama juga dengan adanya : 

1. Promosi merupakan penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi 

dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebh tinggi dan penghasilan 

yang lebih tinggi pula. 

2. Mutasi adalah penempatan pegawai dimana secara prinsip, sama dengan ahli 

tugas, hanya pada hal ini secara fisik, lokasi tempat kerja berbeda dengan 

semula.  

3. Demosi merupakan penempatan pegawai karena beberapa pertimbangan 

mengalami penurunan pangkat denga tanggung jawab dan penghasilan yang 

lebih kecil. 

Adapun prosedur- prosedur yang harus dilakukan antara lain : 

(a)  Manajer tenaga kerja mendelegasikan kekuasaannya (delegation of authority) 

kepada bagian seleksi tenaga kerja untuk melaksanakan seleksi tenaga kerja 

guna mengisi formasi yang telah tersedia berdasarkan kulifikasi tertentu. 

(b) Atas pelaksanaan seleksi tenaga kerja, bagian seleksi tenaga kerja melaporkan 

/mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telahdilaksanakan dalam 
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rangka seleksi tenaga kerja, kepada manajer tenaga kerja yang merupakan 

atasan langsung.  

(c) Setelah menerima laporan seleksi (selection report), manajer tenaga kerja 

mendelegasikan kekuasaannya kepada bagian penempatan tenaga kerja untuk 

menempatkan tenaga kerja yang telah lulus seleksi berdasarkan kondisi yang 

ada, dan berdasarkan laporan bagian seleksi tenaga kerja. 

(d) Bagian seleksi tenaga kerja atas dasar pelaksanaan fungsi horizontal 

memberikan hasil seleksi (calon tenaga kerja yang lulus seleksi) kepada 

bagian penempatan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja tersebut 

pada posisi yang tepat. 

(e)  Atas pelaksanaan fungsi dalam penempatan tenaga kerja, bagian penempatan 

tenaga kerja melaporkan/mempertanggungjawabkan segala kegiatannya 

kepada manajer tenaga kerja yang merupakan pihak yang mendelegasikan 

kekuasaan/atasan langsung kepada bagian penempatan tenaga kerja. 

2.2.1. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penempatan Kerja 

Menurut Bambang Wahyudi yang dikutip Suwatno (2013:129) dalam 

melakukan penempatan pegawai hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor 

sebagai berikut:  

1. Pendidikan  

Pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai, pendidikan minimum 

yang disyaratkan meliputi:  

a. Pendidikan yang disyaratkan  

b. Pendidikan alternatif  
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2. Pengetahuan Kerja  

Pengetahuan yang yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dengan wajar 

yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh 

pada waktu pegawai tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut.  

3. Keahlian / Keterampilan Kerja  

Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus 

diperoleh dalam praktek, keterampilan kerja ini dapat dikelompokan menjadi 

3 (tiga) kategori yaitu:  

a. Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat keputusan dan 

lain-lain.  

b. Keterampilan fisik, seperti membetulkan listrik, mekanik dan lain lain.  

c. Keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, mewarkan barang 

atau jasa dan lain-lain.  

4. Pengalaman Kerja  

Pengalaman seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Pengalaman kerja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk:  

a. Pekerjaan yang harus ditempatkan  

b. Lamanya melakukan pekerjaan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa  penempatan pegawai adalah proses menempatkan orang-

orang yang tepat pada tempat yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan dalam waktu 

yang tepat, melalui proses seleksi dan pertimbangan yang rasional guna 

menduduki jabatan baru dalam rangka tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
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2.2.2. Prinsip-Prinsip dan Bentuk Penempatan Kerja 

Dalam bukunya Muchlisin Riadi (2019), terdapat prinsip-prinsip yang 

harus diperhatikan dalam penempatan kerja pegawai , yaitu sebagai berikut: 

1) Prinsip Kemanusiaan, prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur 

pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-

cita dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak 

dan tidak dianggap mesin. 

2) Prinsip Demokrasi, prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, 

saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan. 

3) Prinsip The Right Man On The Right Place, prinsip ini penting 

dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi 

perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta 

pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. 

4) Prinsip Equal Pay For Equal Work, pemberian balas jasa terhadap 

pegawai  baru didasarkan atas prestasi kerja yang didapat oleh pegawai  

yang bersangkutan. 

5) Prinsip Kesatuan Arah, prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap 

setiap pegawai  yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

dibutuhkan ke satu arah, kesatuan pelaksanaan tugas, sejalan dengan 

program dan rencana yang digariskan. 

6) Prinsip Kesatuan Tujuan, prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan 

arah, artinya arah yang dilaksanakan pegawai  harus difokuskan pada 

tujuan yang dicapai. 
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7) Prinsip Kesatuan Komando, pegawai  yang bekerja selalu dipengaruhi 

adanya komando yang diberikan sehingga setiap pegawai  hanya 

mempunyai satu atasan. 

8) Prinsip Efisiensi dan Produktifitas Kerja, prinsip ini merupakan kunci ke 

arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus 

dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Senada dengann Rivai (2004) dalam Yuniarsih dan Suwatno (2013), 

Hariandja (2002)dalamMuchlisin Riadi (2019), menguraikan bahwa 

penempatan bagi pegawai lamadapat berbentuk:  

1) Kenaikan jabatan (promosi)  

Sebuah promosi terjadi ketika seseorang pegawai  dipindahtugaskan 

dari satu pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi dalam hal pembayaran 

gaji, tanggung jawab dan atau tingkat status keorganisasiannya sering pula 

disebut sebagai proses penugasan kembali seorang pegawai  ke posisi 

pekerjaan yang lebih tinggi. Setiap pegawai  mendambakan promosi sebagai 

wujud penghargaan perusahaan kepadanya sekaligus membuktikan 

keberhasilannya meniti karir. 

Promosi memiliki manfaat baik bagi perusahaan maupun pegawai , 

antara lain: 

a. Promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan 

kemampuan pegawai  untuk memperluas usahanya. 

b. Promosi dapat mendorong tercapainya kinerja pegawai  yang baik. 
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c. Terdapat korelasi signifikan  antara kesempatan untuk kenaikan 

pangkat dan tingkat kepuasan kerja. 

2) Pengalihan (transfer) 

Pengalihan (transfer) adalah pengalihan pegawai  dari satu jabatan ke 

jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama, gaji yang sama dan 

level organisasi yang sama. Pengalihan sangat bermanfaat bagi pemegang 

jabatan, karena pengalamannya dapat dialihkan kepada seseorang dengan 

keterampilan baru dan perspektif berbeda yang membuat orang tersebut 

menjadi pekerja dan kandidat yang lebih baik untuk dipromosikan di masa 

depan. 

Pengalihan pada umumnya dimaksudkan untuk menempatkan 

pegawai  pada tempat yang setepatnya, dengan maksud agar pegawai  yang 

bersangkutan memperoleh suasana baru dan/ atau kepuasan kerja setinggi 

mungkin dan dapat menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. 

3) Penurunan jabatan (demosi)  

Demosi adalah penurunan pegawai  ke pekerjaan dengan tanggung 

jawab yang lebih rendah, dan biasanya juga dengan tingkat gaji yang lebih 

rendah, dilakukan dengan alasan untuk kerja yang buruk dan pegawai  atau 

perilaku yang tidak tepat. 

Penurunan jabatan dapat pula dikatakan sebagai penugasan kembali 

seorang pegawai  ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji atau upah 

yang lebih kecil serta kualifikasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih 

rendah. 
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Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan dilakukannya penurunan 

jabatan (demosi), yaitu: 

a. Promosi yang gagal.  

b. Ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pegawai .  

c. Kapasitas pegawai  yang kurang, seperti kedisiplinan dan kehadiran 

yang kurang.  

d. Pengurangan kapasitas perusahaan, misalnya ada merger dan 

reorganisasi. 

e. Kesukarelaan yang diminta oleh pengusaha berdasarkan motif atau 

alasan personal. 

2.2.3. Indikator Penempatan Kerja 

Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2013), penempatan pegawai  

menyangkut beberapa indikator dari penempatan pegawai  itu sendiri yaitu : 

Pendidikan 

1. Pendidikan minimum yang disyaratkan yaitu menyangkut : 

a. Pendidikan yang seharusnya, artinya pendidikan yang harus 

dijalankan syarat. 

b. Pendidikan alternatif, yaitu pendidikan lain apabila terpaksa, dengan 

tambahan latihan tertentu dapat mengisi syarat pendidikan yang 

seharusnya. 

2. Pengetahuan Kerja 
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Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja agar dapat 

melakukan kerja dengan wajar. Pengalaman kerja ini sebelum 

ditempatkan dan harus diperoleh pada ia bekerja dalam pekerjaan 

tersebut. Indikatornya adalah : 

b. Pengetahuan mendasari keterampilan: memahami tentang produk 

c. Peralatan kerja 

d. Prosedur dan metode proses pekerjaan 

3. Keterampilan Kerja 

Kecakapan/keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya 

diperoleh dalam praktek. Indikator keterampilan kerja adalah  

e. Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat keputusan, 

menghitung, menghafal, dan lain-lain. 

f. Keterampilan fisik, seperti membetulkan listrik, mencangkul, 

mekanik, dan lain-lain. 

g. Keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, berpidato, 

menawarkan barang atau jasa, dan lain-lain. 

4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman seseorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Pengalaman pekerjaan ini indikatornya adalah : 

h. Pekerjaan yang harus dilakukan. 

i. Lamanya melakukan pekerjaan itu. 

5. Faktor Usia 
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Dalam rangka menempatkan pegawai, faktor usia pada diri pegawai yang lulus 

dalam seleksi, perlu mendapatkan pertimbangan. 

2.3. Pengertian Pengembangan Karir 

Pengembangan karir dilakukan agar diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan guna memenuhi tuntutan-tuntutan yang akan di hadapi 

dengan perubahan yang cepat dan dinamis.  

Menurut Hasibuan (2012) pengembangan karier adalah suatu usaha  untuk 

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

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Sedangkan pengembangan karir dapat 

diartikan sebagai proses, identifikasi potensi karir pegawai dan mencari serta 

menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. 

Pengembangan karir dapat juga dikatakan sebagai peningkatan potensi diri 

yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir. Pengembangan karier 

menurut Samsudin (2014), career development adalah suatu kondisi yang 

menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada 

jalur karier yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan.  

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instasi pemerintah 

dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.  

Deden Sutisna (2011:74) mengemukakan bahwa pengembangan karir 

adalah penyerahan standar hidup SDM dan organisasi ke masa yang akan datang, 
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dengan cara melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan lingkungan 

baik yang bersifat internal maupun eksternal.  

Kaswan (2013:2) menyatakan bahwa pengembangan merupakan proses 

dimana pegawai  memperoleh keterampilan dan pengalaman agar berhasil pada 

pekerjaan sekarang dan tugas-tugas dimasa yang akan datang.  

Adapun dimensi dan indikator pengembangan karir yang dikemukakan 

oleh Faustino Cardoso Gomes (2013) adalah :  

1. Perencanaan Karir :  

a. Kesesuaian minat dengan pekerjaan  

b. Peluang pengembangan karir didalam perusahaan  

c. Kejelasan rencana karir jangka pendek dan jangka panjang  

2. Manajemen Karir :  

a. Mengintegrasikan dengan perencanaan SDM  

b. Menyebarkan informasi karir  

c. Publikasi lowongan pekerjaan  

d. Pengalaman kerja  

e. Pendidikan dan pelatihan  

Marwansyah (2012:224) mengemukakan bahwa sarana pengembangan 

karier meliputi keterampilan, pendidikan dan pengalaman serta teknik teknik 

modifikasi dan perbaikan perilaku, yang memberikan nilai tambah sehingga 

memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih baik. Metode yang lazim digunakan 

misalnya: penyuluhan karier, penyediaan informasi tentang perusahaan atau 

organisasi, sistem penilaian kinerja dan lokakarya. 



27 

 

Pengembangan karier menurut Andrew J. Fubrin dalam Mangkunegara  

(2011:77) adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai 

merencanakan karier masa depan mereka di organisasi, agar organisasi dan 

pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. 

Pengembangan karier yang digunakan instansi/lembaga tidak terlepas dari 

perencanaan karier. Setiap pegawai atau pegawai  dalam organisasi sebelum 

mengembangkan kariernya harus mempunyai perencanaan karier yang matang 

terlebih dahulu. Selain itu, juga harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi 

pengembangan karier. 

Menurut Marwansyah (2012:208) pengembangan karier adalah kegiatan 

pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana 

karier pribadinya sedangkan menurut Sunyoto (2012: 164), pengembangan karier 

adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai suatu rencana karier.  

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus 

pengembangan karier adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi yang 

terjadi seiring penamabahan usia pegawai. Perkembangan kemampuan mental 

pegawai telah berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah 

organisasi yang terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas 

pokok dan fungsinya. 

Menurut Rivai (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

karier adalah sebagai berikut :  

1. Prestasi kerja 
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Prestasi kerja (Job Performance) merupakan komponen yang paling penting 

untuk pengembangan karir yang paling penting untuk meningkatkan dan 

mengembangkan karir seorang pegawai . Kemajuan karir sebagian besar 

tergantung atas prestasi kerja yang  baik dan etis. Dengan mengetahui hasil atas 

kinerjanya maka pegawai  dapat mengukur kesempatannya terhadap 

pengembangan karir.  Asumsi terhadap kinerja yang baik akan melandasi 

seluruh aktivitas pengembangan karir. Ketika kinerja di bawah standar maka 

dengan mengabaikan upaya-upaya ke arah pengembangan karir pun biasanya 

tujuan karir yang paling sederhana pun tidak dapat dicapai. Kemajuan karir 

umumnya terletak pada kinerja dan prestasi. 

2. Eksposur 

Manajer atau atasan memperoleh pengenalan ini terutama melalui 

kinerja, dan prestasi pegawai , laporan tertulis, presentasi lisan, pekerjaan 

komite dan jam-jam yang dihabiskan. 

3. Jaringan kerja 

Jaringan kerja berarti perolehan eksposure di luar perusahaan. 

Mencakup kontak pribadi dan professional. Jaringan tersebut akan sangat 

bermanfaat bagi pegawai  terutama dalam pengembangan karirnya. 

4. Kesetiaan terhadap organisasi 

Level loyalitas yang rendah merupakan hal yang umum terjadi di 

kalangan lulusanperguruan tinggi terkini yang disebabkan ekspektasi terlalu 

tinggi pada perusahaantempatnya bekerja pertama kali sehingga seringkali 

menimbulkan kekecewaan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok 
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profesional dimana loyalitas pertamannya diperuntukkan bagi profesi. Untuk 

mengatasi hal ini  sekaligus mengurangi tingkat keluarnya pegawai  (turn over) 

biasanya perusahaan “membeli” loyalitas pegawai  dengan gaji, tunjangan yang 

tinggi, melakukan praktek-praktek SDM yang efektif seperti perencanaan dan 

pengembangan karir. 

5. Pembimbing dan sponsor 

Adanya pembimbing dan sponsor akan membantu pegawai  dalam 

mengembangkan karirnya. Pembimbing akan memberikan nasehat nasehat atau 

saran-saran kepada pegawai  dalam upaya pengembangan karirnya, 

pembimbing berasal dari internalperusahaan. Mentor adalah seseorang di 

dalam perusahaan yang menciptakan kesempatan untuk pengembangan 

karirnya. 

6. Peluang untuk tumbuh 

Pegawai  hendaknya diberikan kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuannya, misalnya melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan  melanjutkan 

pendidikannya.  Hal ini akan memberikan pegawai  kesempatan untuk tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan rencana karirnya.  

Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Rivai (2013:65). 

2.3.1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pembinaan karir 

Lembaga dalam hal ini  baik swasta maupun Lembaga Pemerentahan 

merupakan wadah bagi individu untuk mencapai tujuan, baik tujuan pribadi 
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maupun tujuan organisasi yang juga memiliki karakter yang tersendiri dan 

organisasi yang juga memiliki karakter tertentu yang menyesuaikan. Masa depan 

seorang individu dalam organisasi tidak tergantung pada Pengembangan 

Kariersaja. Manajer juga menggunakan ukuran subjektif yang bersifat 

pertimbangan.Apa yang dipersepsikanoleh penilai sebagai karakter atau prilaku 

pegawai yang baik dan buruk akan mempengaruhi penilaian. 

Selama bekerja individu mempunyai konsep, rencana pengembangan 

sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pembinaan karir.Individu 

mempunyai kontribusi dalam organisasi dan perubahan serta pengembangan 

diri.Organisasi membantu dengan pengembangan sumber daya yang 

menguntungkan bagi pekerjaan, tetapi respon dari pengembangan karir untuk 

jangka panjang tergantung pekerja.  

2.3.2. Manajemen Pengembangan  Karir 

Untuk mewujudkan manajemen karir bagi diri sendiri diperlukan 

kesadaran dan pemahaman para pegawai setiap pekerjaan atau jabatan selalu 

memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang.Pegawai juga 

harusmemahami bahwa tanggung jawab pengembangan karir berada pada 

individu itu sendiri. 

Manajemen yang ada dalam organisasi akan menjadi suatu kekuatan dalam 

upaya untuk mendorong individu agar tumbuh dan merealisasikan potensinya 

secara penuh. Organisasi akan memberikan kesempatan untuk semua individu 

agar tumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh serta mengembangkan 
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karirnya. Tujuan manajemen karir akan tercapai apabila menghubungkan sistem 

tenaga kerja dan sistem pasar kerja melalui sistem informasi manajemen. 

Sebuah organisasi dengan tujuan fleksibilitas dan adaptabilitasakan lebih 

membutuhkan manajemen karir dibantu organisasi yang hanya berharap agar tetap 

stabil (Simamora,2013:508). 

Organisasi menciptakan aturan, prosedur, kebijakan dan ragam lain dart 

peraturan untuk perencanaan dan pengembangan karir. Dalam latar belakang 

organisasi efektifitas karir (career effectiveness) dinilai tidak hanya individu 

namun juga oleh organisasi itu sendiri. Apakah organisasi mempunyai pandangan 

yang sama mengenai karir mereka? Pengembangan Karierkarir disini tampaknya 

berkaitan dengan kualitas produktifitas efisiensi dan tujuan, arah dan kebijakan 

organisasi. 

Menurut Dessler (2011:45) kegiatan personalia seperti penyaringan, 

pelatihan dan penilaian berfungsi untuk dua peran dasar dalam organisasi, yaitu : 

(1) Peran pertama, peran tradisional adalah menstafkan organisasi mengisi posisi-

posisinya dengan pegawai yang mempunyai minat, kemampuan dan keterampilan 

yang memenuhi syarat; (2) Peran kedua adalah memastikan bahwa minat jangka 

panjang dari pegawai dilindungi oleh organisasi dan bahwa pegawai didorong 

untukbertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh. Anggapan dasar 

yang melandasi peran ini adalah bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk 

memanfaatkan kemampuan-kemampuan pegawai secara penuh dan memberikan 

kepada semua pegawai suatu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan 

potensinya secara penuh serta berhasil dalam mengembangkan karirnya. 
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Menurut Soetjipto dkk (2011:276) program manajemen karir meliputi 

konseling pegawai, melacak pekerjaan, keahlian dan pengalaman relevan lainnya 

dari pegawai, menawarkan workshop dalam perencanaan karir dan kehidupan, 

menekankan penilaian Pengembangan Karieryang bersifat pengembangan dan 

mengadakan pusat penilaian.Aktivitas perencanaan karir terfokus pada membantu 

perencanaan karir individu, menyediakan nasehat untuk membantu individu 

secara efektif berpindah didalam organisasi, dan membentuk aneka urutan 

pekerjaan atau jalur karir bagi pegawai. 

Menurut Irianto (2013:96) efektifitas manajemen karir tergantung pada 

kesadaran manajer untuk mengakui peran penting perencanaan dan 

pengembangan karir dalam upaya memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. 

Jika manajer dan departemen Sumber daya Manusia memiliki kesadaran yang 

tinggi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi, maka kesempatan 

karir dan peluang untuk program pelatihan dan pengembangan akan terbuka 

dengan lebar. 

Manajer dan departemen sumber daya manusia dapat mencapai efektifitas 

manajemen karir dengan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan karir, 

petunjuk keahlian, konseling karir, peluang on the job training dan pilihan karir 

yang tersedia, serta melalui publikasi program pelatihan dan pengembangan. 

2.3.3. Pembinaan Karir Pegawai 

Pembinaan karir menurut Simamora (2013:504) adalah suatu proses 

dimana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk 

mencapaitujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-
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rencana untukmencapai tujuan tersebut. Manajemen karir (career management) 

adalah proses dimana organisasi memiliki, menilai, menugaskan dan 

mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-

orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dimasa yang akan 

datang. 

Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan 

minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun 

tujuan karir dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis.Fokus 

utama dalam perencanaan karir haruslah sesuai antara tujuan pribadi dan 

kesempatan-kesempatan secara realistis tersedia (Mondy, 2012:362). 

Pada dasarnya perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama yaitu 

perencanaan karir individual (individual career planning) dan perencanaan karir 

organisasional (organization career planning).Perencanaan karir individual dan 

organisasional tidaklah dapat dipisahkan dan disendirikan. 

Seorang individu yang rencana karir individualnya tidak dapat terpenuhi 

didalam organisasi, cepat atau lambat individu tersebut akan meninggalkan 

perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu membantu pegawai dalam 

perencanaan karir sehingga keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan (Mondy, 

2012:362). 

Perencanaan karir individual (individual career planning) terfokus pada 

individu yang meliputi latihan diagnostik, dan prosedur untuk membantu individu 

tersebut menentukan "siapa saya" dari segi potensi dan kemampuannya.Prosedur 

ini meliputi suatu pengecekan realitas untuk membantu individu menuju suatu 
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membantu yang bermakna dari kekuatan, kelemahannya dan dorongan 

memimpinkekuatan dan mengoreksi kelemahan. Dengan demikian perencanaan 

karir individu meliputi: 

1. Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, 

preferensi, kebutuhan ataupun jangkar karirnya (career anchor). 

2. Penilaian dasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang 

tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi. 

3. Penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. 

4. Pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta 

pengembangan strategi karir 

5. Perencanaan transisi karir 

Menurut Simamora (2013:519) individu merencanakan karir guna 

meningkatkan status dan kompensasi, memastikan keselamatan pekerjaan, dan 

mempertahankan kemampuan pasar dalam pasar tenaga kerja yang berubah. Disisi 

lain, organisasi mendorong manajemen karir individu karena ingin : 

1. Mengembangkan dan mempromosikan pegawai dari dalam perusahaan. 

2. Mengurangi kekurangan tenaga berbakat yang dapat dipromosikan. 

3. Menyatakan minat pada pegawai. 

4. Meningkatkan produktivitas. 

5. Mengurangi turnover pegawai. 

6. Memungkinkan manajer untuk menyatakan minat pribadi terhadap 

bawahannya. 

7. Menciptakan cita rekrutmen yang positif 
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Pembinaan karir seseorang diawali dengan penilaian diri (self assessment) 

yang membantu seseorang melihat jangkar karir (career anchor) mana 

yangdominan. Individu tersebut selanjutnya harus berada dalam posisi membuat 

tujuan yang realistik dan menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Tindakan ini memungkinkan individu mengetahui apakah tujuan 

karirnya realistik perencanaan karir organisasional (organization career planning) 

mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir 

dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir (career 

path).Perusahaan haruslah melakukan program perencanaan karir organisasional 

untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasional.Dasar 

pemikiran dan pendekatan terhadap program perencanaan karir bervariasi diantara 

perusahaan-perusahaan. Bagi sebagian besar organisasi, program perencanaan 

karir diharapkan mencapai tujuan (Mondy, 2012:368): 

1. Pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia. Individu 

akan lebih committed terhadap pengembangan yang menjadi bagian dan 

perencanaan karir tertentu dan lebih memahami tujuan pengembangan 

karir organisasional. 

2. Kesempatan penilaian diri bagi pegawai untuk memikirkan jalur-jalur karir 

tradisional atau jalur karir yang baru. Pegawai yang menonjol tidak 

memandang mobilitas tradisional ke atas sebagai jalur karir yang optimal, 

tetapi pegawai lain ada yang merasa bahwa karirnya telah menemui jalan 

buntu dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini perusahaan dapat 
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menawarkan perencanaan karir guna membantu pegawai tersebut 

mengidentifikasi jalur karir bam yangberbeda. 

3. Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di 

antara devisi dan lokasi geografis. Jika progresi tradisional para pegawai 

telah naik ke atas dalam sebuah devisi dan lokasi geografis hendaknya 

dikembangkan. 

4. Kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi pegawai. Individu-individu 

yang kebutuhan pengembangan pribadinya terpenuhi, cenderung lebih 

puas dengan pekerjaannya dan organisasi. 

5. Peningkatan Pengembangan Kariermelalui pengalaman on the job training 

yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal. Setiap 

pekerjaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

pengembangan karir dan dapat memberikan tantangan dan pengalaman 

yang berbeda. 

6. Meningkatkan loyalitas dan motivasi pegawai yang dapat menyebabkan 

berkurangnya perputaran pegawai. Individu yang percaya bahwa 

perusahaan mempunyai minat dalam perencanaan karirnya akan tetap 

berada dalam perusahaan. 

7. Suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jika 

seseorang menginginkan suatu jalur karir tertentu dan saat ini tidak 

memiliki kualifikasi yang tepat, maka fakta ini dapat mengidentifikasi 

kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. 
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Strategi perencanaan karir memungkinkan suatu organisasi dapat 

mengembangkan dan menempatkan pegawai dalam jabatan-jabatan yang sesuai 

dengan minat, kebutuhan dan tujuan karirnya. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan organisasi mengadakan perencanaan karirnya (Moekijat, 2011:37): 

1. Keinginan untuk mengembangkan dan mempromosikan pegawai dari 

dalam. 

2. Kekurangan orang yang cakap yang dapat dipromosikan. 

3. Keinginan untuk membantu perencanaan karir perseorangan. 

4. Pernyataan minat pegawai yang besar 

5. Keinginan untuk meningkatkan produktivitas 

6. Tanggung jawab program tindakan yang menguatkan 

7. Perhatian terhadap pemindahan tenaga kerja 

8. Minat pribadi dari manajer- manajer unit 

9. Keinginan akan gambaran tentang pengadaan tenaga kerjayang positif 

Suatu program perencanaan karir dapat mendorong pegawai 

mengembangkan penghargaan yang lebih realistik.Keadaan ini pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja, retensi yang menguat dan pendayagunaan tenaga 

berbakat yang lebih baik. 

Pembinaan karir yang digunakan instansi pemerintah Indonesia merupakan 

fenomena menarik dan mengandung banyak perdebatan dan kontroversi, tetapi 

pengembangan karir itu tidak lepas dari perencanaan karir.Setiap pegawai dan 

organisasi sebelum mengembangkan karirnya harus mempunyai perencanaan karir 
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yang matang terlebih dahulu.Selain juga harus tahu karakter-karakter yang 

mempengaruhi pengembangan karir. 

2.3.4. Model Pembinaan Karir 

Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model normatif atau 

simulatif, yaitu model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap permasalahan 

yang terjadi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pinrang dan memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil pada 

objek yang diteliti.Penelitian ini menggunakan model normatif dalam menjelaskan 

pola pengembangan karir, karena hasil kajiannya nanti memberikan sejumlah 

rekomendasi tentang model pengembangan pola karir di lingkungan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.Model manajemen karir 

secara normatif dimaksudkan sebagai uraian tentang bagaimana individu dapat 

mengelola karirnya, yaitu sejumlah kegiatan yang direpresentatifkan di dalam 

model tersebut yang dapat mengarahkan pada outcome yang dikehendaki setiap 

individu. 

Setiap individu dalam suatu organisasi pasti mempunyai potensi untuk 

mencapai prestasi dan karir yang optimal.Namun demikian, hal terpenting yang 

perlu diperhatikan adalah segala sesuatunya harus diarahkan pada jalur yang tepat 

dan sesuai dengan kemampuan, bakat dan cita-cita individu tersebut. Dengan 

demikian manajemen karir dihadapkan pada suatu tantangan untuk menghadapi 

dan mampu menangani karya pegawai. Untuk itu diperlukan proses dan 

pembinaan karir yang jelas, sistematik dan terencana dengan baik. Apabila dalam 
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pelaksanaan pengembangan karir pegawai terjadi kelalaian dikhawatirkan dapat 

menyebabkan pegawai yang berpotensi dan berprestasi meninggalkan perusahaan. 

Dalam organisasi yang fleksibel dan dinamis, pengembangan individu 

tidak hanya dilakukan secara vertikal melainkan juga kearah horizontal dan 

keahlianseseorang akan dilihat dari deskripsinya, bukan dalam jabatan 

organisasinya semata Karir sebagai sarana untuk membentuk individu membuat 

perencanaan karimya dengan menghubungkan antara keahlian, keinginan dan 

tujuan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Menurut Soetjipto, dkk 

(2011:276,), azas "The Win-Win Situation"akan menciptakan suatu kondisi yang 

seimbang antara pegawai dan perusahaan dalam menghadapi masa depan yang 

penuh dengan perubahan-perubahan dan tantangan. 

Model pembinaan karir dimaksudkan untuk menggambarkan 

pengembangan kedewasaan individu sebagai kemajuan melalui beberapa tahapan 

dan untuk menggambarkan pengembangan karir individu. Terdapat tip model 

pengembangan karir individu, yaitu : model tradisional, model kontemporer, dan 

model berdasar struktur organisasi (desimone, 2013:465,). 

1. Model Pembinaan Karir Tradisional 

Beberapa model pembinaan telah ditawarkan untuk menjelaskan 

urutan tahapan kehidupan pekerjaan individu yang terus berkembang. Model 

pembinaan karir ini menekankan gagasan rangkaian yang rapi dari tahapan 

karir yang berkaitan dengan tingkatan usia, penempatan karir dalam 

kehidupan. Seorang individu, dan mengandung konsep-konsep yang saling 

mempengaruhi. 
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2. Model Pembinaan Karir Kontemporer 

Pandangan model karir kontemporer berpendapat bahwa individu dan 

organisasi harus fleksibel dan dapat beradaptasi untuk berhasil dalam 

menghadapi lingkungan yang berubah dengan begitu cepat dan tidak pasti.Dua 

peringkat ide itu di bawah ini menggambarkan pandangan tersebut. 

Pertama, Hall dan Marvis (dalamSimamora, 2013) mengembangkan 

konsep Potrean Career (diambil dari nama Dewa Yunani yang dapat 

mengubah bentuk seperti yang diinginkan) berdasar pada pilihan dimana 

setiap individu mengendalikan karirnya sendiri, tidak secara organisasi dan 

individu tersebut menemukan karirnya sesuai dengan yang diinginkannya 

Individu- individu menjalani hidupnya dengan mencari makna dan memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan karir mereka diputuskan oleh pilihan dan 

pengalamannya (pekerjaan, pendidikan dan sebagainya). Setiap karir manusia 

menjadi unik. Dalam pandangan ini bukan usia pribadi secara kronologi yang 

penting, melainkan usia karir atau banyaknya tahun-tahun yang dihabiskan 

oleh seseorang pada tahapan tertentu. Oleh karena itu, isu-isu dalam bagian 

eksplorasi dari siklus ini, sebagai contoh, mungkin akan menjadi sama pada 

setiap individu memasuki tahapan tersebut. 

Kedua pandangan pengembangan karir kontemporer adalah pandangan 

dari pola karir yang berbeda yang disebut dengan multiple career concept 

model.Model ini menyarankan bahwa ada empat pola yang berbeda atau 

konsep-konsep karir tentang pengalaman-pengalaman karir, yaitu Linea, 

Expert (keahlian), Spiral dan transitory.Keempat konsep tersebut berbeda 
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dalam hal arah dan frekuensi dan gerakan didalam dan diluar pekerjaan- 

pekerjaan yang berbeda. 

3. Model Pembinaan Karir Berdasar Struktur Organisasi 

Menurut Erkaningrum dalam Paradigma Baru Manajemen Sumber 

Daya Manusia (2011), perkembangan teknologi yang berubah dengan 

cepat,perubahan demografi, fluktuasi ekonomi, dan kondisi-kondisi dinamis 

lainnya telah mengharuskan organisasi untuk dapat beradaptasi dan bergerak 

dengan cepat. Organisasi membutuhkan struktur organisasi yang dapat 

tumbuh dan beradaptasi dalam lingkungan yang begitu dinamis. 

Perubahan struktur organisasi akan membawa dampak bagi setiap 

individu yang ada dalam organisasi. Individu dituntut untuk mengembangkan 

dan merealisasi kompetensi secara penuh. Kompetensi yang diperlukan oleh 

individu untuk mengembangkan karirnya akan mengalami peningkatan sejalan 

dengan perkembangan struktur organisasi. Ada beberapa model pembinaan 

karir ditinjau dari struktur organisasi, antara lain model pembinaan karir dalam 

organisasi tradisional, model pengembangan karir dalam organisasi jaringan 

dan model pengembangan karir dalam organisasi celluler. 

Model pembinaan karir dalam struktur tradisional terdiri atas struktur 

organisasi fungsional, struktur organisasi divisional dan struktur organisasi 

matrik.Pengelolaan karir dalam struktur organisasi tradisional secara esensial 

digerakkan menuju hirarki piramid.Kemampuan teknis, bisnis dan self- 

governance merupakan kompetensi yang diharapkan bagi manajer tingkat 

tinggi 
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2.3. Motivasi 

2.3.1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari kata Latin “Movere” yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Menurut Hasibuan (2001:92), motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan. 

Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum 

dalam hal bekerja. Konsep motivasi, merupakan sebuah konsep penting studi 

tentang kinerja individual. Dengan demikian motivasi berarti pemberian motif, 

penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang 

menimbulkan dorongan. 

Dapat juga dikatakan bahwa motivasi adalah faktor yang mendorong orang 

untuk bertindak dengan cara tertentu. Mangkunegara (2011:93) motivasi adalah 

suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) 

dan diakhiri dengan penyesuaian diri, penyesuaian diri dikatakan untuk 

memuaskan motif. Handoko (2011:225), menjelaskan bahwa motivasi adalah 

suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan.  

Dari beberapa pengertian motivasi menurut pakar motivasi adalah cara 

memuaskan dengan memenuhi kebutuhan seorang pegawai , yang berarti bahwa 

ketika kebutuhan seseorang dipenuhi oleh faktor-faktor tertentu, orang tersebut 

akan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. 



43 

 

Dalam teori Herzberg (dalam Teck Hong dan Waheed, 2011: 42) motivasi 

dibagi menjadi dua faktor diantaranya motivator atau yang sering disebut dengan 

motivasi intrinsik dan faktor hygiene atau yang sering disebut dengan motivasi 

ekstrinsik yang dipisahkan menjadi dua dimensi. Motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dalam diri 

individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor motivasional. Menurut 

Herzberg (dalam Teck Hong dan Waheed, 2011: 42) yang tergolong sebagai 

faktor motivasional antara lain ialah: 

1. Achievement (Prestasi kerja) adalah Keberhasilan seorang pegawai  dalam 

menyelesaikan tugas. 

2. Advancement (pengembangan diri) adalah suatu keinginan seseorang untuk 

mengembangkan karier dibidang keuangan.  

3. Work it self (pekerjaan itu sendiri) adalah variasi pekerjaan dan control atas 

metode serta langkah-langkah kerja  

4. Recognition (pengakuan) artinya pegawai  memperoleh pengakuan adalah 

orang, berprestasi baik diberi penghargaan, dan pujian.  

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri yang 

turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal 

dengan teori hygiene factor. Menurut Herzberg (dalam Teck Hong dan Waheed 

2011: 63) yang tergolong sebagai hygiene factor antara lain ialah sebagai berikut: 

1. Company policy (kebijakan perusahaan) adalah aturan yang ditetapkan oleh 

pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan. 
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2. Relationship with peers (hubungan dengan rekan kerja) adalah komunikasi 

antar pegawai  dalam menyelesaikan tugas. 

3. Work security (keamanan kerja) adalah persepsi individu pegawai  terhadap 

pegawai  variabilitas nilai imbalan, mutasi wilayah, peluang pemutusan 

hubungan. 

4. Relationship with supervisor (Hubungan dengan atasan) hubungan baik atau 

buruknya dengan atasan dalam perusahaan. 

5. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima oleh pegawai  meliputi upah, premi 

bonus, dan tunjangan. 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow dengan teori 

motivasi yang dikenal dengan hierarchy of needs pada intinya berkisar pada 

pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : 

(1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, istirahat 

dan sex; (2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, 

akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih 

sayang (love needs); (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada 

umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri 

(self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi 

kemampuan nyata. 

Menurut Mc Clelland (dalam Koswara, 2013) bahwa dalam diri manusia 

terdapat tiga macam motif, yaitu motif berprestasi (needs for achievement), motif 
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untuk berafiliasi (need for affiliation) dan motif berkuasa (needs for power). Teori 

ini didasarkan atas: 

a. apabila seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, sangat menyukai 

pekerjaan yang menantang, maka ia tidak percaya begitu saja pada nasib baik 

karena ia yakin bahwa segala sesuatu akan diperoleh melalui usaha. 

b. mempunyai motif berafiliasi yang tinggi tercermin pada keinginan untuk 

menciptakan, memelihara dan mengembangkan hubungan dan suasana 

kebatinan dan perasaan saling menyenangkan antara sesama manusia. Ia tidak 

begitu saja memperoleh prestasi dalam organisasi. Biasanya orang seperti ini 

sering menjadi manajer atau entrepreneurship yang berhasil.  

c. Motivasi berkuasa, ia mendapat dorongan apabila ia dapat mengawasi dan 

mempengaruhi tindakan orang lain. Oleh karena itu ia perlu mempunyai 

motivasi untuk berkuasa, sebab kalau tidak akan kehilangan hak dan 

kewenangan untuk mengambil tindakan. 

Pimpinan organisasi dituntut untuk lebih memahami pola motivasi tersebut, 

karena dengan pemahaman pola motivasi, pimpinan organisasi dapat menilai 

sikap dan perilaku para pegawainya, dapat mengelola pegawai yang berbeda-beda 

pola motivasinya.  

Dalam organisasi, pola motivasi kerja para pegawai diperlukan untuk 

meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Keberhasilan suatu organisasi dalam 

peningkatan kinerjanya, sangat tergantung pada motivasi kerja para pegawai 

dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Hanya dengan motivasi kerja yang 
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tinggi, para pegawai melakukan upaya dengan seluruh kemampuan untuk 

mencapai kinerja yang optimal. 

Motivasi kerja sebagai dorongan keinginan yang mempengaruhi perilaku 

pegawai untuk melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya  

untuk mendapatkan hasil secara optimal. Karena ada keyakinan bahwa dengan 

prestasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya akan diperoleh 

manfaat bagi kariernya.  

Dengan demikian, pegawai yang memiliki keinginan pengembangan 

kariernya dalam organisasi, akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas pekerjaannya, sehingga selalu berusaha meningkatkan 

kinerjanya. 

2.4.2. Teori Motivasi  

Teori dua faktor juga dinamakan teori hygiene-motivasi dikembangkan 

oleh Hezberg (1966). Dengan menggunakan metode insiden kritikal, Hezberg 

menemukan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja berbeda 

dengan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor yang 

menimbulkan kepuasan kerja, yang disebut faktor motivator mencakup faktor-

faktor yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan, yang merupakan faktor intrinsik 

dari pekerjaan yaitu: 

1. Tanggung jawab (responsibility), besar kecilnya tanggung jawab yang 

dirasakan diberikan kepada seorang tenaga kerja.  
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2. Kemajuan (advancement), besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja dapat 

maju dalam pekerjaannya. 

3. Pekerjaan itu sendiri, besar kecilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja 

dari pekerjaannya. 

4. Capaian (achievement), besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai 

prestasi kerja yang tinggi. 

5. Pengakuan (recognition), besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada 

tenaga kerja atas unjuk-kerjanya. 

Jika faktor-faktor tersebut tidak dirasakan, maka pegawai akan merasa non 

satisfied (tidak lagi puas), yang berbeda dari dissatisfied (tidak puas). Kelompok 

faktor lain yang menimbulkan ketidakpuasan, berkaitan dengan konteks dari 

pekerjaan, dengan faktor-faktor ekstrinsik dari pekerjaan yang meliputi: 

1. Administrasi dan kebijakan perusahaan, derajat kesesuaian yang dirasakan 

tenaga kerja dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam 

perusahaan. 

2. Penyeliaan, derajat kewajaran penyeliaan yang dirasakan diterima oleh tenaga 

kerja. 

3. Gaji, derajat kewajaran dari gaji yang diterima sebagai imbalan unjuk 

kerjanya.  

4. Hubungan antar pribadi, derajat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi 

dengan tenaga kerja lainnya. 

5. Kondisi kerja, derajat kesesuaian kondisi kerja dengan pross pelaksanaan 

tugas pekerjaannya. 
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Kelompok faktor ini dinamakan kelompok hygiene. Jika faktor tersebut 

tidak diberikan, maka pegawai akan merasa tidak puas (dissatisfied) pegawai akan 

banyak mengeluh. Jika faktor hygiene dirasakan ada atau diberikan, maka yang 

timbul bukanlah kepuasan kerja, tetapi menurut Hezberg not dissatisfied atau 

tidak lagi tidak puas. Faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok faktor 

motivator cenderung merupakan faktor-faktor yang menimbulkan motivasi kerja 

yang lebih bercorak proaktif, sedangkan faktor-faktor yang termasuk dalam 

kelompok faktor hygiene cenderung menghasilkan motivasi kerja yang lebih 

reaktif. 

2.4.2. Aspek-aspek Motivasi Kerja 

Menurut Herzberg (1966) dalam teori hygiene- motivasi faktor-faktor yang 

menimbulkan kepuasan kerja mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan isi 

dari pekerjaan, yang merupakan faktor intrinsik dari pekerjaan yaitu: 

1. Tanggung jawab (responsibility), besar kecilnya tanggung jawab yang 

dirasakan diberikan kepada seorang tenaga kerja. Menurut Ghufron dan 

Risnawati (2011), tangung jawab merupakan keinginan pegawai untuk dapat 

mengerjakan tugas dengan baik dan memadai.  

2. Kemajuan (advancement), besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja dapat 

maju dalam pekerjaannya. Pekerjaan memberikan kesempatan bagi individu 

untuk menambah wawasan , mengembangkan bakat, dan kemajuan (Ghufron 

dan Risnawati 2011)  
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3. Pekerjaan itu sendiri, besar kecilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja 

dari pekerjaannya. Menurut Ghufron dan Risnawati (2011), pegawai akan 

menyukai pekerjaannya jika diikuti dengan minat dan bakat yang dimilikinya. 

1. Pegawai merasa pekerjaan mereka menjadi sesuatu yang menantang untuk 

berkembang dan menjadi lebih baik. 

4. Capaian (achievement), besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai 

prestasi kerja yang tinggi. Menurut Ghufron dan Risnawati (2011) capaian 

merupakan keinginan pegawai untuk memperjuangkan tugas dan melibatkan 

usahanya dalam menghadapi lawan dan tantangan. 

5. Pengakuan (recognition), besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada 

tenaga kerja atas unjuk-kerjanya. Pengakuan merupakan keinginan untuk 

diakui secara dan keinginan untuk terampil. Pegawai akan merasa dihargai 

apabila pengalamannya digunakan dalam partisipasi menyelesaikan tugas 

yang lebih rumit dan penting. 

Faktor-faktor pada kondisi ekstrinsik yaitu:  

1. Gaji, aspek ini meliputi semua keadaan yang menyangkut upah, kenaikan 

upah, dan harapan pada upah dari hasil kerja yang dilaksanakan. 

2. Keamanan pekerjaan, aspek ini meliputi pada rasa aman, kestabilan 

perusahaan, masa jabatan yang pasti dari pegawai. 

3. Kondisi kerja, aspek ini meliputi tempat kerja, lingkungan kerja, fasilitas kerja 

yang didapat dari pegawai. 

4. Prosedur perusahaan, aspek ini meliputi pada pengorganisasian dan 

manajemen perusahaan yang teratur, peraturan dan administrasi perusahaan. 
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5. Kualitas pengawasan teknis, aspek ini meliputi perlakuan adil yang diberikan 

atasan kepada pegawai, pemberian penghargaan, serta bimbingan pada 

pegawai. 

6. Kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja, dengan atasan, dan dengan 

bawahan, aspek ini meliputi pada interkasi pegawai dengan atasan, bawahan. 

Hubungan ini bersifat social maupun social teknikal (yang berhubungan 

dengan pekerjaan). Berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Herzberg 

diatas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi dua 

faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

mengambil faktor motivator atau faktor intrinsik yaitu, Tanggung jawab 

(responsibility), kemajuan (advancement), pekerjaan itu sendiri (work it self), 

prestasi (achievement), pengakuan (recognition). Faktor motivator adalah faktor 

yang terutama berhubungan langsung dengan isi pekerjaan atau faktor-faktor 

intrinsik. Motivator akan mendorong terciptanya kepuasan kerja, tetapi tidak 

terkait langsung dengan ketidakpuasan, sedangkan faktor hygiene merupakan 

rangkaian kondisi yang berhubungan dengan lingkungan tempat pegawai yang 

bersangkutan melaksanakan pekerjaannya atau faktor-faktor ekstrinsik. 

2.4.5. Pengukuran Motivasi Kerja 

Pengukuran motivasi diambil dari skala sikap berdasarkan faktor-faktor 

motivasi yang telah dikemukakan oleh Hezberg (1966), yaitu tanggung jawab 

(responsibility), kemajuan (advancement), pekerjaan itu sendiri (work it self), 

prestasi (achievement), pengakuan (recognition). Skala ini digunakan sebagai alat 

ukur karena memuat dimensi menurut Hezberg, sehingga dengan menggunakan 
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skala ini dapat diketahui dimensi apa saja yang dapat memberikan pengaruh 

dalam memotivasi kerja pegawai dan berhubungan dengan kepuasan kerja 

pegawai. 

2.5. Kinerja 

2.5.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja pegawai dapat ditentukan oleh berbagai faktor baik yang bersumber 

dari dalam diri pegawai itu sendiri maupun faktor yang bersumber dari luar. 

Gibson et al. (1994) dalam Soemanagara (2012) mengelompokkan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai tersebut sebagai berikut : (1)faktor 

individual yang meliputi kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dan 

demografi pegawai yang bersangkutan, (2) faktor psikologis yang meliputi 

persepsi, sikap, komitmen, kepribadian dan motivasi pegawai yang bersangkutan 

dan (3) faktor organisasi yang meliputi sumber daya organisasi, kepemimpinan, 

imbalan, struktur dan desain pekerjaan.  

Wirawan (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor internal pegawai 

bersinergi dengan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi dan 

mempengaruhi perilaku kerja pegawai Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa 

kinerja individu adalah perwujudan perilaku individu dan kinerja organisasi 

adalah akumulasi dari kinerja individu dalam organisasi tersebut. Pemahaman 

terhadap hal tersebut sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. 

Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan. Nawawi 
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(2010) mengistilahkan kinerja sebagai karya, yaitu suatu hasil pelaksanaan suatu 

pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Prawirosentono, (1999:2)., 

mengatakan  bahwa performance 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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang 

dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut Mangkunegara (2010) dalam 

Anwaruddin (2011), dalam lingkup kepegawaian, istilah kinerja, yang berasal dari 

kata job performance atau actual performance, diartikan sebagai hasil kerja baik 

secara kualitas maupun kuantitas yang berhasil dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Wirawan (2012), kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam  waktu 

tertentu. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, kinerja pegawai dapat diartikan 

sebagai hasil kerja, keluaran atau prestasi yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Setiawan dan Ghozali (2010) menyatakan bahwa kinerja merupakan fungsi 

dari kemampuan dan motivasi. Robbins (2010) menyatakan bahwa kinerja 
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individu dapat dioperasionalisasikan dengan faktor-faktor intra-personal yang 

meliputi kemampuan, motivasi dan persepsi peranan. 

Kemampuan seorang pegawai ditentukan oleh pengetahuan (knowledge) dan 

keterampilan (skill) yang dimilikinya. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang 

dibentuk oleh faktor yang berasal dari dalam diri pegawai itu sendiri maupun 

faktor luar. Persepsi peranan adalah cara pandang pegawai terhadap peranannya di 

dalam organisasi. 

Wirawan (2010) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari sinergi 

sejumlah faktor yang meliputi : 

1.  Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang 

merupakan faktor bawaan dari lahir (misalnya bakat, sifat pribadi, serta 

keadaan fisik dan kejiwaan) dan faktor yang diperoleh ketika berkembang 

(misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja dan pengalaman kerja). 

2.  Faktor lingkungan internal organisasi, yaitu dukungan dari organisasi tempat 

pegawai bekerja (misalnya dukungan teknologi, sumber daya yang dimiliki 

oleh organisasi, sistem manajemen dan kompensasi, strategi organisasi dan 

iklim kerja dalam organisasi). 

3.  Faktor lingkungan eksternal organisasi, meliputi keadaan, kejadian, atau 

situasi yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi yang mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:67) “hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Dessler (2009:127) 
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berpendapat : Kinerja (prestasi kerja) pegawai  adalah prestasi aktual pegawai  

dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari pegawai .  

Adapun aspek-aspek kriteria performansi menurut Gomes dalam Mira 

Syafitri (2010) adalah sebagai berikut:  

1.  Quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang 

ditentukan.  

2. Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapan  

3.  Job knowledge, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya.  

4.  Creativeness, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.  

5.  Cooperation, kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota 

organisasi).  

6.  Dependability, kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 

penyelesaian kerja.  

7.  Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam tanggung 

jawabnya.  

8.  Personal qualities, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan 

dan integritas pribadi.  

Selanjutnya, Wirawan (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor internal 

pegawai bersinergi dengan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

organisasi kemudian mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Perilaku kerja ini 
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meliputi kepuasan kerja, etos kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, 

sikap kerja, stress kerja, keterlibatan kerja, dan loyalitas. Perilaku kerja ini 

selanjutnya mempengaruhi kinerja pegawai. Semakin baik perilaku kerja 

(misalnya semakin tinggi motivasi pegawai) maka kinerja pegawai tersebut akan 

semakin baik. Wirawan (2012) menyebutkan terdapat beberapa kriteria yang biasa 

dipergunakan untuk mengukur kinerja. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kuantitas (seberapa banyak), merupakan ukuran yang paling mudah untuk 

disusun dan diukur, yaitu dengan menghitung seberapa banyak unit keluaran 

kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.  

2. Kualitas (seberapa baik), yaitu seberapa baik atau seberapa lengkap hasil yang 

harus dicapai. 

3. Ketepatan waktu pelaksanaan tugas, yaitu kriteria yang menentukan 

keterbatasan waktu untuk memproduksi sesuatu atau melayani sesuatu. 

4.  Efektifitas penggunaan sumber daya organisasi, yaitu berkaitan dengan sumber 

daya tertentu (misalnya uang atau peralatan) yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan.  

5. Cara melakukan pekerjaan, yaitu berkaitan dengan sikap personal atau perilaku 

pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh : bersikap sopan dan 

sabar dalam melayani pelanggan atau pengguna layanan. 

6. Efek atas suatu upaya, yaitu berkaitan dengan hasil akhir yang diperoleh dari 

pelaksanaan suatu pekerjaan. 
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7. Metode pelaksanaan tugas, yaitu standar yang digunakan jika ada undang-

undang, kebijakan prosedur, standar, metode, dan peraturan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

8. Standar sejarah, yaitu standar yang menyatakan hubungan antara standar masa 

lalu dengan standar sekarang.  

9. Standar nol atau absolut, yaitu standar yang menyatakan tidak akan terjadi 

sesuatu. Contoh : tidak ada keluhan dari pengguna layanan berkaitan dengan 

layanan yang diberikan. 

Janseen dalam Mas’ud (2012) menyatakan kinerja pegawai memiliki 

beberapa indikator sebagai berikut: 1. Kuantitas, yaitu jumlah keluaran hasil kerja; 

2. Kualitas, yaitu mutu keluaran hasil kerja; 3. Efisiensi, diukur dari tingkat 

efisiensi penggunaan sumber daya oleh pegawai; 4. Usaha pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan;  5. Standar pegawai, diukur dari seberapa besar standar 

kualitas dan standar profesionalisme pegawai dalam bekerja; 6. Ketepatan waktu, 

diukur dari ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan; 7. 

Kemampuan dan pengetahuan pegawai berkaitan dengan pekerjaan utama yang 

dilaksanakannya; 8. Tingkat kreatifitas pegawai. 

Performance atau kinerja ini perlu diukur oleh pimpinan agar dapat 

diketahui sampai sejauh mana perkembangan kinerja dari seorang pegawai pada 

khususnya dan organisasi pada umumnya. Dari pendapat di atas, dapat 

disimpuknan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai baik 

perseorangan maupun kelompok dalam suatu organisasi ataupun perusahaan 

sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing individu dalam rangka 
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mencapai tujuan organisasi yang telah di rencanakan dan ditargetkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

2.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja pegawai 

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh 

suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat 

kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung 

bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja pegawai tidak lepas dari 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. (Ruky, 2012) : 

1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 

untuk mengahasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 

semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 

tingkat kinerja pegawai tersebut.  

2)  Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.  

3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, 

dan kebersihan.  

4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam 

organisasi yang bersangkutan.  

5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar 

bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.  

6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, 

promosi dan lainnya.  
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Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja pegawai dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah 

organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin 

dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu 

kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya. 

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerinthan 

tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku 

Anwar Prabu Mangkunegara.(2009)  

1) Faktor Kemampuan Ability Secara psikologis, kemampuan ability terdiri 

dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality knowledge+skill. 

Artinya pimpinan dan pegawai yang memiliki IQ superior, very superior, 

gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan 

terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah 

menjalankan kinerja maksimal.  

2) Faktor motivasi Motivation Motivasi diartiakan sebagai suatu sikap 

attitude piminan dan pegawai terhadap situasi kerja situation dilingkungan 

organisasinya. Mereka yang bersikap positif fro terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka 

berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukan pada 

motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan 
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kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan 

kerja dan kondisi kerja. 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja pegawai dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu 

pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal 

dari internal maunpun eksternal. 

2.5.3. Metode-metode Penilaian Kinerja 

Beberapa metode yang dapat dipenimbangkan organisasi untuk melakukan 

penilaian kineria bagi pegawainya adalah sebagai berikut (Rachmawati, 2013): 

1. Rating Scale 

Penilaian kinerja metode ini didasarkan pada suatu skala dari sangat baik, 

baik, cukup, kurang baik, dan jelek. Bentuk ini sangat umum dipakai oleh 

organisasi dan dilakukan secara subyektif oleh penilai. Evaluasi ini 

membandingkan hasil pekerjaan pegawai dengan faktor kriteria yang dianggap 

penting bagi pelaksanaan kerja tersebut.  

2. Checklist  

Checklist adalah penilaian yang didasarkan padasuatu standar untuk kerja 

yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai memeriksa apakah 

pegawai sudah mengerjakannya. Standar-standar unjuk kerja, misalnya pegawai 

hadir dan pulang tapat waktu, pagawai bersedia bilamana diminta untuk lembur, 

pegawai patuh pada atasan, dan lain-lain. Penilai di sini adalah atasan langsung 

atau penyelia.  
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3. Critical Incident Technique  

Critical incident technique adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku 

khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik maupun perilaku 

yang tidak baik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, 

kemudian mencatat perilaku-perilaku kritis yang tidak baik atau baik, dan 

mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut.  

4. Skala Penilaian Berjangkarkan Perilaku 

Skala penilaian berjangkarkan perilaku (behaviorally anchored rating scale) 

adalah penilaian yang dilakukan dengan membuat spesifikasi untuk kerja dalam 

elemen-elemen tertentu, misalnya dosen di perguruan tinggi elemen-elemen unjuk 

kerjanya adalah memberikan pengajaran, melakukan penelitian, 

memberikanbimbingan pada mahasiswa, dan membuat soal, Selanjutnya, masing-

masing elemen diidentifikasi berdasarkan perilaku tertentu, baik perilaku yang 

sangat diharapkan atau perilaku baik maupun perilaku yang tidak diharapkan atau 

perilaku tidak baik.  

5. Pengamatan dan Tes Unjuk Kerja  

Pengalaman dan tes unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes 

di lapangan. Misalnya, seorang pilot setiap enam bulan sekali menjalani tes yang 

meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam 

menerbangkan pesawat, yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan 

pesawat atau dalam simulator, dan tes kesehatan.  
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6. Metode Perbandingan Kelompok  

Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan 

rekan sekerjanya, yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti 

pemeringkatan (ranking method), pengelompokkan pada klasifikasi yang sudah 

ditanamkan (force distribution), pemberian poin atau angka (point allocation 

method), dan metode perbandingan dengan pegawai lain (paired comparison).  

7. Penilaian Diri Sendiri  

Penilaian diri sendiri adalah penilaian pegawai unuk dirinya sendiri dengan 

harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang 

perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya, organisasi atau 

atasan penilai mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari 

pegawai,tujuan organisasi, dan hambatan yang dihadapi organisasi. Kemudian 

berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat mengidentifikasi aspek-aspek 

perilaku yang perlu diperbaiki, 

8. Management by Objective (MBO) 

Management by objective adalah metode penilaian kinerja pada masa 

yangakan datang.Di sini kinerjaseseorang dinilai melalui tujuan-tujuan yang 

ditetapkannya serta pencapaian tujuan tersebut. MBO memperlihatkan potensi 

seseorang dalam pelaksanaan tugas yang lebih besar tanggung jawabnya pada 

masa yang akan datang melalui pencapaian tujuan tesebut. 

9. Penilaian secara Psikologis  
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Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh 

para ahli psikologi untuk menggangu potensi seseorang yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi dan lain-lain yang 

bersifat psikologis. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tes 

psikologis seperti tes kecerdasan, tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian, 

yang dilakukan melalui wawancara atau tes-tes tertulis.  

10. Assesment Centre 

Assesment Centreatau pusat penilaian adalah penilaian yang dilakukan  

melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk 

mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. 

Proses pelaksanaannya dilakukan dangan wawancara mendalam tes psikglogi, 

pemeriksaan latar belakang, penilaian rekan kerja, diskusi terbuka, dan 

menyimulasikan pekerjaan dalam bentuk pengambilan keputusan dari suatu 

masalah untuk mengetahui kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, dan 

potensi seseorang. 

2.5.4. Pengukuran Kinerja  

Untuk mengetahui tinggi-rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan 

penilaian kinerja. Handoko (2010) menyatakan bahwa: “Penilaian 

kinerja(Performance appraisal) adalan proses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerjakaryawan. Kegiatan ini dapat 

memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.”  
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Mathis dan Jakson (2012) menyatakan bahwa: “Kinerjapada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerjakaryawan 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerjakaryawan 

adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada 

organisasi yang antara lain termasuk: (l) kuantitas output, (2) kualitas output, (3) 

jangka waktu output (4) kehadiran di tempat kerja, dan (5) sikap kooperatif. 

Menurut Mangkunegara (2010) unsur-unsur yang dinilai dari kinerjaadalah 

kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap. Kualitas kerja terdiri dari 

katanatan, katalitian, keterampilan, kebersihan. Kuanlitas kerjaterdiri dari output 

dan penyelesaian kerja dengan ekstra. Keandalan terdiri dari mengikuti intruksi, 

inisiatif, kehati-hatian, kerajinan. Sedangkan sikap terdiri dari sikap terhadap 

perusahaan, karyawan lain dan pekerjaanserta kerjasama 

2.5.5. Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pegawai memiliki manfaat ditinjau dan beragam prespektif 

pengembangan organisasi, khususnya manajemen sumber daya manusia yaitu 

sebagai berikut (Siagian, 2002): 

1. Sebagai slat untuk memperbaiki kinerja para pegawai. 

2. Sebagai instrumen dalam melakukan penyesuaian imbalan yang diberikan oleh 

organisasi kepada pegawainya. 

3. Membantu manajemen SDM untuk mengambil keputusan dalam mutasi pegawai. 

4. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan dan penyelenggaraan 

kegiatan pelatihan. 

5. Sebagai bahan untuk membantu para pegawai melakukan perencanaan dan 
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pengembangan karier. 

6. Sebagai alat untuk mengkaji kegiatan pengadaan tenaga kerja, terutama yang 

diarahkan pada kemungkinan terjadi kelemahan didalamnya. 

7. Mempelajari, apakah terdapat ketidaktepatan dalam system informasi sumber 

daya manusia. 

8. Mempersiapkan organisasi dan seluruh komponennya menghadapi Berbagai 

tantangan yang mungkin akan dihadapi di masa depan. 

9. Untuk melihat, apakah terdapat kesalahan dalam rancang bangun pekerjaan. 

10. Sebagai bahan umpan balik bagi manajemen sumber daya manusia, para atasan 

langsung, dan pegawai sendiri. Kinerja yang baik dan buruk di seluruh organisasi 

mengindikasikan bagaimana baiknya fungsi departemen SDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1.Kerangka Konseptual 

  Penelitian ini  menyangkut penempatan, pengembangan karir  dan 

motivasi.  Penempatan pegawai adalah proses menempatkan orang-orang yang 

tepat pada tempat yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan dalam waktu yang tepat, 

melalui proses seleksi dan pertimbangan yang rasional guna menduduki jabatan 

baru dalam rangka tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Pengembangan karier adalah suatu usaha  untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai  sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai 

proses, identifikasi potensi karir pegawai dan mencari serta menerapkan cara-cara 

yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. 

Motivasi kerja pegawai sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang 

baik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan atau pekerjaan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi mengacu pada dorongan untuk 

mengeluarkan usaha penuh dalam melaksanakan suatu tugas dan mempertahankan  

dorongan tersebut selama mungkin. Jadi, motivasi kerja dapat diartikan sebagai 

dorongan yang ada pada diri pegawai untuk melaksanakan pekerjaan.  

Motivasi kerja akan mendorong pegawai untuk selalu berusaha bekerja 

dengan baik. Motivasi kerja diwujudkan melalui perhatian, usaha dan ketahanan 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Motivasi kerja yang tinggi ini akan 

berpengaruh pada alokasi usaha yang diberikan oleh pegawai dalam 
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melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk kecenderungan pegawai untuk 

memenuhi ketentuan mengenai jam kerja. Artinya, pegawai yang memiliki 

motivasi kerja lebih tinggi akan melakukan usaha-usaha dengan intensitas lebih 

tinggi untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Berdasarkan uraian singkat tersebut, kerangka pemikiran dalam  penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1. 

                               Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Karier 

(X2) 

a. Prestasi Kerja 

b. Semangat Kerja 

c. Loyalitas 

(Rivai, 2009) 

Motivasi (X3) 

a. Motif Berprestasi 

b. Motif Berafiliasi 

c. Motif Berkuasa 

(Koesworo, 2013) 

Kinerja (Y) 

 
a. Kuantitas kerja 
b. Kualitas 

c. Ketepatan Waktu 

(Wirawan, 2012) 

Penempatan Pegawai 
(X1) 

a. penegetahuan 
b. Keterampilan 
c. Kemampuan 

 
(Bernadin & Russel, 2013) 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

1. Penempatan, Pengembangan karir dan motivasi secara parsial berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Penempatan, Pengembangan karir dan motivasi secara parsial berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Penempatan merupakan variabel dominan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Polewali Mandar.  

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menjelaskan variabel yang dimaksudkan dalam penelitian ini, maka 

perlu definisi  operasional variabel dari masing-masing variabel sebagai upaya 

pemahaman dan penegasan penelitian ini. Definisi operasional adalah unsur 

penelitian yang menjelaskan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dalam 

penelitian ini, variabel yang diteliti adalah variabel bebas (independent variabel) 

dan variabel terikat (dependent variabel). 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (Independent variabel) 

1. Penempatan pegawai (X1) adalah adalah proses menempatkan orang-

orang yang tepat pada tempat yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan dalam 
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waktu yang tepat, melalui proses seleksi dan pertimbangan yang rasional 

untuk menduduki jabatan baru dalam rangka tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. Indikator dari penempatan adalah pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan, (Bernadin & Russel 2013) 

2. Pengembangan karir (X2) adalah suatu usaha  untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai  sesuai dengan 

kebutuhan karir atau pekerjaan dan jabatan. Indikator dari pengembangan 

karier adalah adalah prestasi kerja, jaringan kerja dan kesetiaan terhadap 

organisasi (Rivai, 2009). 

3. Motivasi kerja (X1) adalah dorongan yang dimiliki oleh pegawai baik 

sebagai pribadi yang memiliki kebutuhan maupun sebagai pegawai negeri 

yang melayani publik, untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai tanggung 

jawab dalam pekerjaannya. Indikator motivasi kerja dengan menggunakan 

indikator koesworo (2013), yang terdiri dari motif berprestasi, motif 

berafiliasi dan motif berkuasa. 

b. Variabel bebas (Independent variabel) 

Kinerja (Y) adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh pegawai 

dalam pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab demi pencapaian tujuan 

Kinerja pegawai diukur dari kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja dan 

ketepatan Waktu. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2009). Survey merupakan studi yang 

bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau 

perilaku individu. Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud penjajakan 

(eksloratif), menguraikan (deskriptif), dan penjelasan (explanatory) yaitu untuk 

menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis, evaluasi, prediksi atau 

meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional 

dan pengembangan indikator-indikator sosial. 

Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk 

penyelidikan mengenai pengaruh variabel penempatan pegawai, pengembangan 

karir, motivasi kerja, terhadap kinerja pegawai, sehingga dengan penelitian ini 

maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, 

meramalkan dan mengontrol suatu gejala.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode 

survey. Nawawi (2009) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang 

memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual 

pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang 

masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi yang 

rasional dan akurat.  Fenomena dan fakta-fakta yang dimaksud sebagaimana yang 

37 
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terjadi pada pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian 

deskriptif adalah metode survey. Metode survey adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2019).  

 
4.2.Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada  Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.  Waktu penelitian dilakukan mulai April 

sampai dengan Juni 2020.  

 

4.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai pada kantor Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 

53 orang pegawai . cara pengambilan sanpel adalah dengan menggunakan teknik 

pengambilan  sampling Jenuh, dan Sampling Jenuh adalah teknik penarikan 

sampel yang digunakan pada populasi yang semua anggotanya digunakan sebagai 

sampel.  Sampel jenuh digunakan pada populasi yang memiliki jumlah relatif 

kecil atau sedikit (Saban Echdar, 2017). 
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4.4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih pada lokasi penelitian. 

Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan dan wawancara. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai 

tulisan melalui buku, jurnal, majalah, dan juga internet untuk mendukung 

penelitian ini. 

 

4.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung didalam 

penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan penelitian. Seperti Kepala Kantor Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dan unsur terkait guna 

memperkuat hasil-hasil penelitian. 

b. Daftar pertanyaan (Kuisioner) 

Teknik yang digunakan angket atau kuisioner dalam suatu cara 

pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberi 
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respon atas daftar pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut selanjutnya diberi 

skor dengan skala Likert. 

c. Studi dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara meninjau, membaca dan 

mempelajari berbagai macam buku, jurnal, dan informasi dari internet 

yang berhubungan dengan penelitian. 

4.6. Uji Instrumen Penelitian 

4.6.1. Uji validitas dan reabilitas 

 Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, 

dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi : pemilihan, 

pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada 

kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

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

realibitas. 

a. Uji validitas 

Menurut Ancok dan Singarimbun (2009), menerangkan bahwa validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) itu mengukur 

apa yang ingin diukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat 

dikatakan valid atau shahih apabila mampu mengukur apa yang ingin 

diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tetap. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 5%, maka item 

tersebut dinyatakan valid atau shahih (Tiro dan Sukarna, 2012). 

b. Uji reliabilitas 
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Suatu intrumen dapat dikatakan andl (reliabel) bila alat ukur tersebut 

mengarah pada keajegan atau konsisten, dimana tingkat reliabilitasnya 

memperlihatkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya 

sehingga hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 

berulang-ulang terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama 

pula. Suatu instrumen dikatakan andal, bila memiliki koefisien keandalan 

atau reliabilitas sebesar 0.60 atau lebih (Tiro dan Sukarna, 2012). 

Nasution (2008:77), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan 

reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang 

berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang reliabel 

secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. 

4.6.2. Uji asumsi klasik 

a. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi. 

b. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. 

c. Uji multikonlinearitas 
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Uji multikonlinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikonlinearitas yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. 

d. Uji normalitas regresi 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdsitribusi secara normal atau tidak. 

4.7. Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert sebagai alat untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena social (Sugiyono, 2010). Peneliti memberikan lima alternative jawaban 

kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk keperluan analisis 

kuantitatif penelitian, dengan alternative jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5, 

Setuju (S) skor 4, Ragu-ragu (R) skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2 dan Sangat 

Tidak Setuju (STS) skor 1. 

4.8. Teknik Analisis Data 

4.8.1. Analisis Regresi 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan penempatan pegawai, pengembangan karir, motivasi dan kinerja 

pada pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali 

Mandar. Dalam analisis ini digunakan bentuk tabel dan nilai rata-rata untuk 

memperjelas deskripsi variabel.  

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan 

menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis 
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linear berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang 

ditunjukkan oleh penempatan pegawai, pengembangan karir, motivasi terhadap 

variabel dependen (Y) yang ditunjukkan kinerja pegawai.  Sebelum melakukan 

pengujian regresi berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi. 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah : 

Y = a + b1 X1 + b2X2 + b3X3 +e 

Dimana : 

Y  = Kinerja pegawai 

a   = Konstanta 

X1 = Penempatan pegawai 

X2 = Pengembangan karir 

X3 = Motivasi 

b1,b2.b3, = Koefisien pengaruh 

e   = Kesalahan prediksi 

 

4.8.2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis pertama Uji Parsial (Uji T) 

Kemudian untuk mengetahui pengaruh Penempatan pegawai, (X1) 

Pengembangan karir (X2, Motivasi (X3),  terhadap variabel terikat yaitu Kinerja 

pegawai (Y) secara parsial maka dilakukan uji T. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh Penempatan pegawai, (X1) 

Pengembangan karir (X2, Motivasi (X3),  terhadap variabel terikat yaitu Kinerja 

pegawai (Y),  secara bersama-sama maka dilakukan uji F. 

a. Pengujian hipotesis pertama 

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada anilisis dihasilkan dari 

model regresi berganda 
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a) Ho berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

b) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

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

k- l) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel 

independen. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat 

signifikan sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga (Ghozali,2006). 

b. Pengujian hipotesis kedua uji simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai 

berikut : 

a) Ho : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Ha : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

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

dan (n- k- l) dimana n adalah jumlah observasi dan k adlah variabel 

independen. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut . 

F =   

Dimana : 

R2 = R Square 

n = banyaknya data 
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k = banyaknya variabel independen 

 

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a 

sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga (Ghozali, 2006) 

c) Jika F hitung  > F tabel atau Sig. F < 5% maka Ho ditolak dan Hi 

diterima yakni secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

d) Jika F hitung < atau Sig. F > 5% maka Ho diterima dan H1 ditolak 

yakni secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

c. Pengujian hipotesis ketiga Uji determinasi (uji B) 

Menurut  Ghozali, (2006) bahwa  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 regresi (R) lebih besar 

diantara yang lainnya maka variabel tersebut merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1  Karakteristik Responden 

 Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polewali Mandardengan mengambil data langsung dari 53 pegawai 

yang menjadi sampel dalam penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini 

dengan memberikan kuesioner kepada semua pegawai. Berdasarkan data yang 

berhasil dikumpulkan selama penelitian, kuesioner yang dibagikan kepada 

responden adalah sebanyak 53 eksemplar dan telah dikembalikan oleh semua 

responden. Adapun gambaran data kuesioner responden sebagai berikut 

5.1.1. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia 

  Berdasarkan identifikasi menurut usia responden dalam penelitian ini, 

distribusi pemilik pria dan wanita dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 5.1 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia: 

Tabel 5.1 

Sebaran Responden menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

21 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

> 50 tahun 

0 

25 

17 

11 

0 

47,17 

32,08 

20,76 

 Total 53 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 
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Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak 

adalah antara umur 31- 40 tahun dengan jumlah 25 orang responden atau sekitar 

47,17 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu 

antara umur dibawah 50 tahun yang hanya berjumlah 11 orang atau 20,76 persen 

saja, Kemudian umur antara 41 – 50 tahun sebanyak 17 orang atau 32,08%.  

Adapun dari pengelompokan responden menurut umur maka umur termuda adalah 

21 tahun dan umur tertua adalah 55 tahun. 

5.1.1.2.Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 5.2. 

 Sebaran Responden menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

36 

17 

67,93 

32,07 

 Total 53 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa dari 53 orang responden 

tersebut sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 36 orang 

atau 67,93% dan sisanya sebanyak 17 orang atau sekitar 32,07% yang berjenis 

kelamin perempuan. 
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5.1.1.3. Identifikasi Responden Berdasarkan Masa kerja 

 Sebaran responden menurut masa kerjannya dapat dilihat sebagaimana 

Tabel berikut: 

Tabel 5.3 

Sebaran Responden menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

<5 tahun 

 5-10 tahun 

10-20 tahun 

>20 tahun 

0 

16 

25 

12 

0 

30,19 

47,17 

22,64 

 Total 53 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Sebaran responden yang dilihatdari masa kerja di bawah 5 Tahun memiliki 

masa kerja sebesar 22 orang sedangkan masa kerja diatas 10-20 tahun memiliki 

masa kerja paling banyak yakni 25 orang atau 47,17%, selanjutnya masa kerja 5-

10 tahun sebanyak 16 (30,19%) dan diatas 20 tahun sebanyak 12 orang (22,64%).  

5.1.1.4. Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Sebaran responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagaimana 

Tabel berikut: 
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Tabel 5.4 

Sebaran Responden menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

S2 

S1 

SLTA 

12 

22 

19 

22,64 

41,51 

35,85 

 Total 53 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Sebaran responden yang dilihat dari tingkat pendidikan terbanyak adalah 

jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 22 orang (41,51%),  jenjang 

pendidikan SLTA sebanyal 19 orang (35,85%) dan Strata Dua sebanyak 12 orang 

(22,64%).  

5.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Hasil kuisioner (jawaban responden) yang telah diisi dibuatkan tabulasi 

yang selanjutnya dianalisa secara statistic. Dalam penelitian ini digunakan aplikasi 

SPSS ver. 25, untuk mengetahui korelasi yariabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Variabel dependen yaitu (kinerja pegawai) dan variabel independen 

yaitu ( penempatan, pengembangan karir, dan motivasi). 

5.1.2.1 Penempatan Pegawai ( X1) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel penempatan pegawai dapat diurai 

pada tabel berikut : 
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Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Penempatan Pegawai 

Pernyataan 
Kriteria Penilaian 

Total  Rata

-rata 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

  

Posisi saya 

dikantor sesuai 

dengan 

kemampuan saya 

(X1_1) 

23 

(43.4%) 

30 

(56.6%) 
0 0 0 

53 

(100%

) 

4.43 

Posisi saya di 

kantor sesuai 

dengan pendidikan 

(X1_2) 

22 

(41.5%) 

30 

(56.6%) 

1 

(1.9%) 
0 0 

53 

(100%

) 

4.39 

Posisi saya sesuai 

dengan 

pengalaman kerja 

(X1_3) 

24 

(45.3%) 

29 

(54.7%) 
0 0 0 

53 

(100%

) 

4.45 

Rata-rata 4.42 

Sumber :Data Primer Diolah, 2021 

 Berdasarkan Tabel 5.5, responden dengan pernyataan posisi dikantor 

sesuai dengan kemampuannya umumnya responden menyatakan setuju dengan 

persentase 56,6% dan sangat setuju sebesar 43,4%.   Selanjutnya pernyataan 

posisi di kantor sesuai dengan pendidikan umumnya responden menyatakan setuju 

dengan persentase 56,6%, sangat setuju 41,5% dan ragu-ragu sebesar 1,9%. 

Sedangkan pernyataan posisi pegawai sesuai dengan pengalaman kerja umumnya 

responden menyatakan setuju dengan persentase 54,7% dan sangat setuju sebesar 
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45,3%. Dari ketiga item tersebut dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai 

umumnya sangat baik dengan rata-rata 4,42. 

5.1.2.2.  Pengembangan Karir (X2) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel Pengembangan karir dapat diurai 

pada tabel berikut : 

Tabel 5.6 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Pengembangan Karir 

Pernyataan Kriteria Penilaian Total  Rata-

rata 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Pimpinan 

merencanakan 

pengembangan 
karier dengan baik 

(X2_1) 

22 

(41.5%) 

30 

(56.6%) 

1 

(1.9%) 
0 0 

53 

(100%) 
4.39 

Pimpinan 

mengembangkang 
karier pegawai 

sesuai dengan 

kompetensinya 
(X2_2) 

20 

(37.7%) 

32 

(60.4%) 

1 

(1.9%) 
0 0 

53 

(100%) 
4.36 

Saya meyakini 

bahwa karier saya 

bisa meningkat 
apabila pekerjaan 

saya bagus (X2_3) 

24 

(45.3%) 

29 

(54.7%) 
0 0 0 

53 

(100%) 
4.45 

Rata-rata 4.40 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Berdasarkan Tabel 5.6, pernyataan Pimpinan merencanakan 

pengembangan karier dengan baikumumnya responden menyatakan setuju dengan 

persentase 56,6%, sangat setuju sebesar 41,5% dan ragu-ragu sebesar 1,9%.
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 Pada item kedua Pimpinan mengembangkang karier pegawai sesuai 

dengan kompetensinyaumumnya responden setuju dengan persentase 60,4%, 

sangat setuju sebesar 37,7% dan ragu-ragu sebesar 1,9%. Sedangkan Pada item 

ketiga meyakini bahwa karier bisa meningkat apabila pekerjaan bagus, umumnya 

responden menyatakan setuju dengan persentase 54,7% dan sangat setuju 45,3%. 

 Dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir pada umumnya sangat baik 

dengan rata-rata 4,40. 

5.1.2.3. Motivasi (X3) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel motivasi dapat diurai pada tabel 

berikut  

Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Motivasi 

Pernyataan Kriteria Penilaian Total  Rata

-rata 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 
Saya berharap dengan 

kemampuan saya 
bekerja dapat 

mendapatkan 

kedudukan atau posisi 

strategis di tempat 
saya bekerja (X3_1) 

21 

(39.6%) 

32 

(60.4%) 
0 0 0 

53 

(100%

) 

4.39 

Saya berharap,  
dengan bekerja yang 

baik mendapatkan 

imbalan dari pimpinan 
(X3_2) 

24 

(45.3%) 

29 

(54.7%) 
0 0 0 

53 

(100%

) 

4.45 

Saya berharap dengan 

bekerja dengan baik 
24 

(45.3%) 

29 

(54.7%) 
0 0 0 

53 

(100%
4.45 
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mampu memenuhi 
kebutuhan (X3_3) 

) 

Rata-rata 4.43 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Berdasarkan Tabel 5.7, Saya berharap dengan kemampuan saya bekerja 

dapat mendapatkan kedudukan atau posisi strategis di tempat saya bekerja 

umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 60,4%, dan sangat 

setuju sebesar 39,6%.   Pada pernyataan kedua Saya berharap,  dengan bekerja 

yang baik mendapatkan imbalan dari pimpinan umumnya responden menyatakan 

setuju dengan persentase 54,7% dan sangat setuju sebesar 45,3%.

 Padapernyataan ketiga Saya berharap dengan bekerja dengan baik mampu 

memenuhi kebutuhan, umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 

54,7% dan sangat setuju sebesar 45,3%. Secara keseluruhan variable motivasi 

umumnya sangat baik dengan rata-rata 4,43. 

5.1.2.4. Kinerja Pegawai (Y) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel kinerja pegawai dapat diurai pada 

tabel 5.8 berikut : 

Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Kinerja Pegawai 
Pernyataan Kriteria Penilaian Total  Rata-

rata 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 
Setuju 

Pegawai mampu 

bekerjasama sebagai 
anggota kelompok 

(Y_1) 

30 
(56.6%) 

22 
(41.5%) 

1 
(1.9%) 

0 0 
53 

(100%) 
4.55 

Pegawai memiliki 

kesadaran diri dalam 
melakukan pekerjaan 

(Y_2) 

32 
(60.4%) 

21 
(39.6%) 

0 0 0 
53 

(100%) 
4.60 
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Pegawai sering 

menangani pekerjaan 

dengan volume yang 
banyak (Y_3) 

32 

(60.4%) 

19 

(35.8%) 

2 

(3.8%) 
0 0 

53 

(100%) 
4.57 

Rata-rata 4.57 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Berdasarkan Tabel 5.8, Pegawai mampu bekerjasama sebagai anggota 

kelompok umumnya responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 

56,6%, setuju 41,5% dan ragu-ragu sebesar 1,9%. Pada item kedua berupa 

Pegawai memiliki kesadaran diri dalam melakukan pekerjaan umumnya 

responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 60,4% dan setuju sebesar 

39,6%. Pada item ketiga Pegawai sering menangani pekerjaan dengan volume 

yang banyak,umumnya responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 

60,4%, setuju sebesar 35,8% dan ragu-ragu sebesar 3,8%. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai umumnya sangat baik dengan rata-rata 

4,57. 

5.1.3. Uji Kuwalitas Data 

 

5.1.3.1. Uji Validitas 

1) Hasil uji validitas instrumen variabel Penempatan Pegawai (X1) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata 

menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit< 

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Penempatan Pegawai (X1) 
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Indikator  r hit Sig Ket 

X1 

X1_1 0.848 0.001 Valid 

X1_2 0.757 0.000 Valid 

X1_3 0.835 0.000 Valid 

            Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

2) Hasil uji validitas instrumen variabel Pengembangan Karir (X2) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata 

menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit< 

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Karir (X2) 

 

Indikator  r hit Sig Ket 

X2 

X2_1 0.734 0.000 Valid 

X2_2 0.823 0.000 Valid 

X2_3 0.690 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

3) Hasil uji validitas instrumen variabel Motivasi (X3) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata 

menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit< 

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (X3) 

Indikator  r hit Sig Ket 
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X3 

X3_1 0.742 0.000 Valid 

X3_2 0.732 0.000 Valid 

X3_3 0.800 0.000 Valid 

            Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

 

4) Hasil uji validitas instrumen variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata 

menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit< 

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

 

Tabel  5.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Usaha (Y) 

Indikator r hit Sig Ket 

Y 

Y_1 0.846 0.000 Valid 

Y_2 0.635 0.000 Valid 

Y_3 0.806 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

5.1.3.2. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas  dimaksudkan untuk mengetahui  konsistensi instrumen. 

Semua  instrumen dikatakan  reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan yang  

tinggi, jika instrumen tersebut  memberikan hasil  yang tetap. Ini berarti bahwa 

instrumen dikatakan reliabel  apabila diujicobakan  pada subyek lain  dan dalam 
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waktu yang lain pula  akan mempunyai hasil yang sama. Hasil uji  realibilitas dari 

masing-masing variabel dapat dilihat pada  Tabel 5.13berikut : 

Tabel  5.13 

Hasil Uji Reliablitas 

 

No. 

Item  
Variabel  

Nilai Alfha 

Crombach’s 
Ket 

1 Penempatan Pegawai (X1) 0.742 Realibel 

2 Pemgembangan Karir (X2) 0.609 Realibel 

3 Motivasi (X3) 0.630 Realibel 

3 Kinerja Pegawai (Y) 0.646 Realibel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan  perhitungan  hasil uji realibilitas   dari  masing-masing 

variabel dengan menggunakan  Program SPSS Versi 25 menunjukkan  bahwa 

semua variabel realibel, karena nilai   alfha crombachtnya  melebihi dari  0,60.  

5.1.4. Uji Asumsi Klasik 

5.1.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati tidak. Cara 

mendeteksi normalitas dilakukan dengan cara yaitu dengan analisis grafik. Salah 

satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 
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yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2006).Uji normalitas data dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2 

Uji Normalitas Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan melihat tampilan grafik Normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa 

pola distribusi data mendekati normal. Hal tersebut terlihat dari sebaran titik-titik 

pada grafik mendekati garis diagonal. 

5.1.4.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 
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sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerence dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dilihat pada 

Tabel 5.14 berikut. 

Tabel 5.14 

Hasil Uji Multikolinearitas Data 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 0.199 5.028 

X2 

X3 

0.306 

0.324 

3.269 

3.085 

 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika 

mempunyai nilai Tolerence dibawah 1 dan nilai VIF di bawah 10. Dari Tabel 13 

dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerence 

berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Hal ini menunjukkan 

dalam model ini tidak terjadi multikolinieritas. 

5.1.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastititas pada akuntan dengan menggunakan uji glejser 

ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 3. 

Hasil Uji Glejser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser 

diperoleh hasil nilai Sig > 0,05. Karena nilai Sig > 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dan hasil uji dapat dilanjutkan. 

5.1.5. Analisis Regresi Berganda 

5.1.5.1 Analisis Koofesien Regresi  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi. Hasil 

pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel  5.15 

Hasil Regresi Berganda 

Model B T P (sig) 

Constant 

Penempatan Pegawai (X1) 

Pengembangan Karir (X2) 

Motivasi  (X3) 

0,454 

0,342 

0,343 

0.314 

0,455 

2,399 

2,795 

2.565 

0.651 

0.020 

0.007 

0.013 

Sumber : Data diolah, 2021 

Dari tabel  di atas diperoleh  persamaan  regresi    

ŷ = 0,454 + 0,342 X1+ 0,343 X2 + 0,314 X3 

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

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

0,418 mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi kapasitas individu, 

lingkungan usaha dan kompetensi wirausaha nilainya tetap/konstan maka 

kinerja usaha mempunyai nilai sebesar 0,418. 

2. Nilai koefisien regresi penempatan pegawai(X1) sebesar 0,342berarti ada 

pengaruh positif penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai sebesar 

0,342sehingga apabila skor penempatan pegawai naik 1 poin maka akan 

diikuti dengan kenaikan skor kinerja pegawai sebesar 0,342poin. 
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3. Nilai koefisien regresi pengembangan karir (X2) sebesar 0,343berarti ada 

pengaruh positif pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman sebesar 0,343 sehingga 

apabila skor pengembangan karir naik 1 poin maka akan diikuti dengan 

kenaikan skor kinerja pegawai sebesar 0,343poin. 

4. Nilai koefisien regresi motivasi (X3) sebesar 0,314berarti ada pengaruh positif 

motivasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polman sebesar 0,314sehingga apabila skor motivasi naik 1 poin 

maka akan diikuti dengan kenaikan skor kinerja pegawai sebesar 0,3144poin. 

 

5.1.5.2. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Uji Simultan 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan statistik t dan 

statistik F. Uji statistik t digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial yaitu 

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan ataukah tidak 

terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi α=5persen. Uji statistik F 

digunakan untuk menguji signifikansi secara simultan yaitu secara bersama-sama 

apakah variabel independen (penempatan pegawai, pengembangan karir dan 

motivasi) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kinerja pegawai dengan 

tingkat signifikansi α=5 persen. 

Pada tabel 5.16pengujian secara simultan (uji F), dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah variabel penempatan pegawai, pengembangan karir dan 

motivasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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Tabel 5.16 

Hasil Uji F 

Model 
Sum  of 

Squars 
Df 

Mean 

square 
F P 

Regression 

Residual 

Total 

62,744 

16,011 

78,755 

3 

49 

52 

20,915 

0,327 

64,008 0,000 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5.16, didapatkan nilai F statistik sebesar 64,008 dengan 

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa secara 

simultan ada pengaruh signifikan antara penempatan pegawai, pengembangan 

karir dan motivasiterhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polman. 

b.Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(penempatan pegawai, pengembangan karir dan motivasi) berpengaruh signifikan 

ataukah tidak terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polmanpada tingkat signifikansi α=5 persen secara terpisah 

atau parsial. Berikut hasil pengujian hipotesis uji t: 

 

Tabel 5.17 

Hasil Uji Parsial 
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Model B T P (sig) 

Constant 

Penempatan Pegawai (X1) 

Pengembangan Karir (X2) 

Motivasi  (X3) 

0,454 

0,342 

0,343 

0.314 

0,455 

2,399 

2,795 

2.565 

0.651 

0.020 

0.007 

0.013 

 

Berdasarkan tabel 5.17 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pengaruh penempatan pegawau terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman berdasarkan tabel di 

atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020< 0,05, maka disimpulkan H1 

diterima, artinya penempatan pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

2) Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polmanberdasarkan tabel di 

atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007< 0,05, maka disimpulkan H1 

diterima, artinya pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

3) Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Polmanberdasarkan tabel di atas diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,013< 0,05, maka disimpulkan H1 diterima, artinya 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

c. Uji Beta Koefisien Determinasi (R2) 
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Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) 

dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized 

tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.18 

Hasil Uji Beta 

Model Beta  Sig 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

0,347 

0,325 

0,290 

0.651 

0.020 

0.007 

0.013 

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-

variabel yang meliputi penempatan pegawai, pengembangan karir dan motivasi 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel yang 

dominan berpengaruh  berdasarkan nilai beta tertinggi adalah variabel penempatan 

pegawai (X1). 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai 

R2yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Menurut ahli dalam Ghozali (2006) menganjurkan 
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untuk menggunakan nilai adjusted R2 untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variabel independennya. Hal ini dikarenakan 

nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi adjusted (R2) pada dapat dilihat 

pada Tabel 5.19 berikut: 

Tabel 5.19 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model 

 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .893 .797 .784 0.572 

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

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan Output SPSS pada tabel 5.19di atas tampak bahwa dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2)  sebesar 0,797,  hal ini 

berarti  koefisien  determinasi  pengaruh penempatan pegawai, pengembangan 

karir dan motivasi terhadap  kinerja pegawai (Y)  sebesar 0,797 atau 79.7%  

variansi  kinerja pegawai (Y)  dipengaruhi  oleh  penempatan pegawai, 

pengembangan karir dan motivasi.  Sedangkan  sisanya 20,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar model ini. 
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5.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman dalam kategori tinggi, ini 

menunjukkan bahwa pegawai telah menjalankan tupoksinya dengan baik yang 

diimplmentasikan dalam pelaksanaan pekerjaan mampu diselesaikan dengan baik.  

Dalam bagian ini akan dibahas pengaruh beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerjapegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polman. Pembahasan masing-masing variabel tersebut dikemukakan  

berikut ini. 

5.2.1. Pengaruh Penempatan Pegawai terhadap Kinerja Pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

Hasil analisis terhadap pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,020 < 0,05, maka disimpulkan 

H1 diterima, artinya penempatan pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Asri Nur Fadilah, Abdul Hakim dan Siswidiyanto (2013) yang menemukan bahwa 

Penempatan Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gresik 

Penempatan pegawai terdiri dari promosi, mutasi, dan demosi. Promosi 

adalah penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang dan 

tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula. Mutasi 

adalah alih tugas dimana seseorang ditempatkan pada tugas baru dengan 
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wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan yang relatif sama dengan jabatan 

lama atau alih tempat dimana secara prinsip sama dengan alih tugas hanya pada 

hal kedua ini secara fisik, lokasi tempat kerja berbeda dengan yang sekarang. 

Demosi berarti bahwa seseorang karena beberapa pertimbangan mengalami 

penurunan pangkat atau jabatan dengan tanggung jawab dan penghasilan yang 

lebih kecil. 

Dalam setiap kegiatan diperlukan tahapan yang harus dilalui dalam 

pelaksanaannya. Tahapan tersebut merupakan urutan kronologis yang 

dilaksanakan tahap demi tahap (step by step) tanpa meninggalkan prinsip dan asas 

yang berlaku. Prosedur penempatan pegawai yang diambil merupakan 

pengambilan keputusan (decision making) yang dilakukan manajer tenaga kerja, 

baik yang telah diambil berdasarkan pertimbangan rasional maupun ilmiah. 

Pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan untuk menempatkan 

pegawai atau tenaga kerja merupakan keluaran pengambilan keputusan yang 

didasarkan atas fakta keterangan, dan data yang dianggap representatif. Artinya, 

pengambilan keputusan dalam penempatan kerja tersebut atas dasar hasil seleksi 

yang telah dilakukan oleh manajer tenaga kerja, khususnya bagian seleksi tenaga 

kerja. Pertimbangan objektif ilmiah berdasarkan data dan keterangan tentang 

pribadi pegawai, baik atas dasar referensi dari seseorang maupun atas hasil seleksi 

pegawai yang pelaksanaannya tanpa mengesampingkan metode-metode ilmiah.  
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5.2.2. Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polmanberdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007< 0,05, maka disimpulkan H1 diterima, 

artinya pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septyaningsih Ekayadi (2012) 

yang menemukan bahwa pengembangan karier  berpengaruh terhadap Kepuasan 

Kerja Pegawai  Pada PT. Rimbajatiraya Citrakarya.  Hal sama juga dilakukan oleh 

Nurita Sari, S. (2012)  yang menemukan bahwa Pengembangan Karier 

berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Gura 

Kabupaten Kediri 

Pengembangan karier adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi 

yang terjadi seiring penamabahan usia pegawai. Perkembangan kemampuan 

mental pegawai telah berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah 

organisasi yang terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas 

pokok dan fungsinya. 

Menurut Rivai (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

karier adalah sebagai berikut :  

1. Prestasi kerja 

2. Eksposur 

3. Jaringan kerja 
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4. Kesetiaan terhadap organisasi 

5. Pembimbing dan sponsor 

6. Peluang untuk tumbuh 

5.2.3. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidupdan Kehutanan Kabupaten Polman  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk melihat Pengaruh 

Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Polman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.Beberapa penelitian sebelumnya 

mendukung hasil penelitian ini diantaranya yaitu Ridwan Purnama (2008) dalam 

penelitian yang telah dilakukan menemukan hasil bahwa Terdapat hubungan yang 

kuat antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai  pada Bagian 

Produksi CV. Epsilon Bandung, namun pengaruh motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja pegawai  termasuk ke dalam kategori sedang. Ini menunjukkan 

bahwa peningkatan atau penurunan motivasi kerja pegawai  berbanding lurus 

dengan peningkatan atau penurunan produktivitas kerja pegawai . Sehingga 

apabila tingkat motivasi kerja pegawai  tinggi maka produktivitas kerja pegawai  

tinggi pula. Sebaliknya jika tingkat motivasi kerja pegawai  rendah maka 

produktivitas kerja pegawai  juga rendah. Kemudian, Penelitian yang dilakukan 

oleh Hamali (2013), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki 

kategori cukup baik dan produktivitas kerja berkategori baik. Lebih lanjut, hasil 

penelitiannya menunjukkan ada pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

pegawai . Kemudian,  Rahmawati (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan 
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hasil yang serupa di mana motivasi kerja yang diukur berdasarkan bonus, gaji dan 

promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Gitosudarmo (2001) bahwa motivasi untuk bekerja sangat penting bagi 

tinggi rendahnya produktivitas. Tanpa adanya motivasi dari para pegawai  untuk 

bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan 

tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para 

pegawai , maka hal ini merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Untuk memahami motivasi sebagaiperilaku manusia dalam bekerja, 

telahdikembangkan model-model motivasi. T. HaniHandoko (2001) menyebutkan 

ada tiga modeluntuk menjelaskan motivasi yang berkaitandengan aktivitas 

bekerja, yaitu: 

1. Model Tradisional. 

Model tradisional mengisyaratkan bagaimana membuat para pekerja dapat 

menjalankan pekerjaan mereka yang membosankan dan berulang-ulang 

dengan cara yang paling efisien. 

2. Model Hubungan Manusia. 

Model ini lebih menekankan dan menganggap penting adanya faktor kontak 

sosial yang dialami pegawai dalam bekerja. Menurut model ini, para pegawai 

dapat dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan 

membuat mereka merasa lebih penting dan berguna. 

3. Model Sumber Daya Manusia. 
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Model ini menyatakan bahwa para pegawai dimotivasi tidak hanya oleh uang 

atau keinginan untuk mencapai kepuasan tetapi juga kebutuhan untuk 

berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti 

Nilai koefisien regresi motivasi (X2) sebesar 0,48 berarti ada pengaruh 

positif motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jeneponto sebesar 0,48 sehingga apabila skor motivasi naik 1poin  

maka akan diikuti dengankenaikan skor kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jeneponto sebesar 0,48 poin. 

Adapun jenjang kebutuhan atau hirarki kebutuhan yang dikemukakan oleh 

Maslow dalam kutipan Wahjosumidjo (2008) meliputi 5 jenjang yaitu : 

1. Kebutuhan mempertahankan hidup (philological needs). Manifestasi 

kebutuhan ini nampak pada tiga hal yaitu: sandang, pangan, dan papan. 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis dan biologis. 

2. Kebutuhan rasa aman {safety needs). Manifestasi kebutuhan ini merupakan 

akan keamanan jiwa, di mana manusia berada, kebutuhan keamanan harta, 

perlakuan yang adil, pensiun dan jaminan had tua. 

3. Kebutuhan sosial {social needs). Manifestasi kebutuhan ini antara lain tampak 

pada kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain {sense of belonging), 

kebutuhan maju dan tidak gagal (sense of achievement), kekuatan ikut serta 

(sense of participation). 

4. Kebutuhan akan penghargaan/prestise (esteem needs). Semakin tinggi status 

semakin tinggi pula prestasinya. Prestise dan status ini dimanifestasikan dalam 
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banyak hal misalnya: tongkat komando, mobil mewah, kamar kerja dan Iain-

lain. 

5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization). Kebutuhan ini 

manifestasinya tampak pada keinginan mengembangkan kapasitas mental dan 

kapasitas kerja melalui on the job, of the job training, seminar, konferensi, 

pendidikan akademis dan Iain-lain. 

Selain pendapat Abraham Maslow, ClylonP.Aldeifei dalam kutipan Jane 

Allan memadatkan teori kebutuhan Maslow menjadi hanya tiga bentuk kebutuhan 

yaitu eksistensi, kekerabatan, dan perkembangan.Dari kebutuhan Alderfer dikenal 

dengan teori ERG (Existence needs, Relatedness needs. Growth Needs) yaitu : 

1. Existence needs atau pemenuhan kebutuhan yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, minuman, penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan pokok pegawai dan keluarganya serta kondisi fisik 

dan mental psikologis pekerjaan yang menyenangkan. 

2. Relatedness needs atau pemenuhan kebutuhan untuk diterima oleh semua 

pihak dalam pergaulan sosial seperti keluarga, atasan atau pimpinan, teman 

sejawat, bawahan bahkan dengan lawan politik sekalipun. 

3. Growth needs atau pemenuhan kebutuhan untuk menumbuhkan citra yang 

baik sebagai bukti kreativitas pribadi yang berpengaruh terhadap diri dan 

semua pihak dalam lingkungannya. 

5.2.4. Faktor yang Dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 
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Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-

variabel yang meliputi penempatan pegawai, pengembangan karir dan motivasi 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Kabupaten Polman. 

Sedangkan variabel yang dominan berpengaruh  berdasarkan nilai beta tertinggi 

adalah variabel penempatan pegawai (X1). Hal ini menunjukkan bahwa  

penempatan pegawai berdasarkan disiplin ilmu dan kemampuan yang dimiliki 

oleh pegawai berperan penting dalam peningkatan kinerja pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri Nur Fadilah, Abdul Hakim dan 

Siswidiyanto (2013)yang menemukan bahwa penempatan pegawai pengaruh 

berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai 

Penempatan menjadikan suatuproses yang sangat 

menentukanperkembangan suatu instansi dalam mendapatkan pegawai yang 

berkompeten sesuai dengan yang di butuhkan instansi. Sastrohadiwiryo 

(2002:162) menjelaskan, penempatan adalah mengalokasikan tenaga kerja dengan 

memberikan tugas atau pekerjaan dan diharapkan dapat 

mempertanggungjawabkan segala resiko sesuai dengan ruang lingkup yang telah 

ditetapkan. Penempatan pegawai dapat dirasakan bagi pegawai lama maupun 

pegawai baru dengan konsep penempatan seperti pengadaan promosi, alih tugas 

dan demosi. Sedangkan cara penempatan pegawai baru dibutuhkan program 

orientasi atau pengenalan terlebih dahulu pada bidang – bidang yang terdapat pada 

suatu instansi. Hal ini dilaksanakan guna mengenalkan peran pegawai, organisasi, 



108 

 

kebijaksanaan dan mensosialisasikan nilai- nilai yang ada serta solidaritas rekan 

kerjamereka. 

Kendala – kendala yang sering dialami saat menempatan pegawai lama 

maupu baru yaitu ketidakcocokan dan perputaran pegawai  baru. Ketidakcocokan 

diartikan bahwa apa yang diharapakan pegawai pada posisi yang ditempatkannya 

tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakannya sehingga pegawai menjadi tidak 

betah dan bertindak tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan perputaran 

pegawai  baru ini menunjukkan derajat perpindahan yang terjadi melewati batas 

syarat kuantitas dan kualitas pegawai . Hal ini biasa terjadi disebabkan oleh 

adanya promosi ke divisi lain, pegawai  mengundurkan diri, mengalami cacat 

tetap, pensiunan, meninggal, dan dipecat karena ketidakdisiplinannya. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang telah dikemukakan  

di atas dapat ditarik beberapa  kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel penempatan pegawai,  

pengembangan karir dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik pengembangan karir akan semakin 

meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehuatanan 

Kabupaten Polman. 

2. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel penempatan pegawai(X1), 

pengembangan karir (X2) dan motivasi (X3) berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai (Y) yang berarti bahwa peningkatan ketiga variable ini akan 

mempengaruhi  peningkatan kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehuatanan Kabupaten Polman  

3. variabel penempatan pegawai berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai 

di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik penempatan pegawai akan semakin 

meningkatkan kinerja pegawai di Kabupaten Pinrang. 
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6.2. Saran 

 Dari kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti mencobamemberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya keterlibatan pimpinan dalam hal meningkatkan kinerja pegawai, 

agar kinerja organisasi atau instansi dapat tercapaidengan optimal. 

2. Dalam hal penempatan kerja, perlu diperhatikan spesifikasi pegawai dalam 

penempatan kerja, serta lebih teliti dalam merekrut pegawai untuk menduduki 

jabatan sesuai dengan keahlian, agar pegawai lebih mudah dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

3. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polman 

agar selalu mempertahankan kinerja mereka dan untuk lebih meningkatkannya 

lagi Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan tambahan bagi calon pegawai 

atau pegawai lama guna untuk meningkatkan pengetahuan pegawai. 
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