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ABSTRAK 

Ahmad Azwar. 2020. Pengaruh Beban Kerja, Motivasi dan Analisis Jabatan 

Terhadap Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh Syamsul Alam dan Andi 

Djalante). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) Pengaruh beban kerja, motivasi dan 

analisis jabatan secara parsial terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2) pengaruh beban kerja, motivasi 

dan Analisis jabatan secara simultan terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar,  dan 3) varibel mana yang 

paling dominan berpengaruh terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Juli 

sampai Agustus 2020. Populasi dalam penelitian adalah ASN pegawai negeri sipil 

yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 

berjumlah 45 orang yang dijadikan sampel. Pengujian hipotesis menggunakan 

regresi linear berganda. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini yaitu dengan menggunakan kuisioner. Teknik kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada setiap responden yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk dijawab atau ditanggapi, Sugiyono (2017).  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Beban kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembinaan karir ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar, 2) Motivasi tidak berpengaruh terhadap pembinaan 

karir ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 3) 

Analisis jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan karir ASN 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 4) Beban kerja, 

Motivasi dan Analisis jabatan berpengaruh secara simultan terhadap pembinaan 

karir ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dan 5) 

Beban kerja adalah variable yang paling dominan berpengaruh terhadap pembinaan 

karir ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

Kata Kunci : Beban Kerja, Motivasi, Analisis Jabatan dan Pembinaan Karir ASN 
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ABSTRACT 

Ahmad Azwar. 2020. The Effect of Workload, Motivation, and Position Analysis 

toward Civil Servants Career Development at the Marine and Fisheries Office in 

Selayar Islands Regency, supervised by Syamsul Alam and Andi Djalante. 

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

position analysis partially toward Civil Servant (ASN) career development at the 

Marine and Fisheries Office in Selayar Islands Regency (2) the effect of workload, 

motivation, and position analysis simultaneously toward ASN career 

development at the Marine and Fisheries Office in Selayar Islands Regency (3) 

the most dominant variable affecting ASN career development at the Marine and 

Fisheries Office in Selayar Islands Regency This study method used a 

quantitative methods that was conducted at the Marine and Fisheries Office in 

Selayar Islands Regency from July to August 2020.  

The population in this study were ASN who worked at the Marine and 

Fisheries Office in Selayar Islands Regency by 45 samples. Hypothesis testing 

used a multiple linear regression. The instrument used in this data collection used 

a questionnaire. The questionnaire technique was a data collection technique that 

carried out by giving a number of questions or statements in writing to each 

respondent who has been previously determined to be answered or responded to, 

Sugiyono (2017). 

The results show that (1) workload has a positive and significant effect 

toward career development for ASN at the Marine and Fisheries Office in Selayar 

Islands Regency (2) motivation has no effect toward career development for ASN 

at the Marine and Fisheries Office of Selayar Islands Regency (3) job analysis 

has a positive and significant effect (4) workload, motivation, and job analysis 

simultaneously affects the ASN career development of the Marine and Fisheries 

Office in Selayar Islands Regency (5) workload is the most dominant variable 

affecting career development of ASN Marine and Fisheries Office in Selayar 

Islands Regency. 

 
Keywords: Workload, Motivation, Job Analysis, and ASN Career Development 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang  

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) 

merupakan unsur utama dalam sumber daya manusia (SDM) dimana dalam 

melaksanakan tugasnya menurut Nugraha (2012) Sumber Daya Aparatur yang 

handal dan profesional. Menurut Suripto dalam Kadarisman (2012) 

Profesionalisme aparatur akan meningkat seiring dengan tingkat kompetensinya. 

Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN dimana ASN 

bekerja professional tanpa memperhatikan latar belakang dari seorang ASN atau 

lebih dikenal dengan merit sistem. Dalam sistem tersebut sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terdapat perbandingan antara kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, 

kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 

penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara transparan, 

akuntabel, dan kompetitif, sejalan  dengan  tata  kelola  pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Dalam kondisi saat ini dimana penenetuan pengisi jabatan struktural tidak 

lagi menjadi sesuatu yang perlu memerlukan pertimbangan karena akan memberi 

dampak terhadap kemajuan organisasi itu sendiri, dimana menurut Murtiadi 

(2012) manajemen SDM memegang peranan yang sangat penting. Sejalan dengan 

itu dari amanat UU ASN dalam Pasal 25 dan 26 menunjukkan bahwa pembinaan 



 
 

karir (career development) ASN merupakan bagian integral dari Manajemen 

ASN. Karir adalah suatu pencapaian seorang ASN yang didapatkan selama masa 

pengabdiannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi, karir ASN tersebut 

merupakan tahapan perkembangan pencapaian posisi jabatan yang terendah 

hingga yang tertinggi selama seseorang tersebut menjadi ASN. Pembinaan karir 

ASN di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah proses 

peningkatan kemampuan kerja individu ASN, yang dicapai dalam rangka 

perencanaan karir yang diinginkan. Karir ASN yang dimaksud adalah suatu urutan 

promosi jabatan ke jabatan yang lebih tinggi sehingga akan menuntut tanggung 

jawab yang juga lebih besar,  

Tujuan dari pembinaan karir ASN adalah untuk menyesuaikan kebutuhan 

dan tujuan aparatur yang ada, dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi 

yang bersangkutan. Untuk mengetahui proses aspek karir ASN berdasarkan UU 

ASN, diketahui jenis-jenis dan tingkatan posisi jabatan ASN yang ada sesuai 

ketentuan yang diatur dalam UU ASN tersebut. ASN di Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di 

Kabupaten/kota,  menurut Kadarisman (2013) adalah aparatur yang berperan 

dalam peneyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dan memberikan pelayanan 

untuk memenuhi kebutuhan, selain itu ASN juga berperan memberikan informasi-

informasi yang jelas kepada publik atau masyarakat secara profesional dan 

berkualitas khususnya pada pelaku usaha perikanan. 

Beberapa hal lain dalam Pasal 12 UU ASN Tahun 2014, disebutkan bahwa 

ASN merupakan penyelenggara suatu kebijakan publik terutama dalam 



 
 

memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Adapun pelaksanaan 

atas kebijakan tersebut, diharapakan mampu menciptakan aparatur yang memiliki 

kemampuan yang handal dalam menjalankan tugasnya dalam melayani 

mayarakat.  

Pelaksanaan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagaimana diketahui sangat ditentukan oleh beberapa dan salah satunya adalah 

faktor profesionalisme. Untuk mendapatkan aparatur yang profesional 

Kadarisman (2013), menyebutkan diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan 

sesuai dengan tuntutan organisasi serta tuntutan masyarakat yang bergerak 

dinamis. 

Hal ini sangat penting, karena pelayanan oleh ASN merupakan pelayanan 

yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan 

sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. 

Pengaturan ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sumber 

daya aparatur melalui Manajemen PNS sebagai bagian dari Manajemen ASN, 

yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai 

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, 

korupsi, dan  nepotisme  (KKN)  (Pasal  1  ayat  5 UU ASN). Dengan demikian, 

diperlukan adanya Manajemen ASN yang menjalankan fungsi dalam organisasi, 

dirancang untuk memaksimalkan  kinerja ASN  di  Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dan dalam upaya memaksimalkan kinerja organisasi. Adapun 

salah satu aktivitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memajukan 

kemampuan aparaturnya, adalah dengan pembinaan karir ASN-nya. 



 
 

Idealnya  pengembangan  karir ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar khususnya Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan berdasarkan 

dimensi kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan  unit  kerja  di  

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa kini dan masa yang akan 

datang. Amanat UU ASN tersebut menunjukkan bahwa pembinaan karir (career 

development) ASN merupakan bagian integral dari Manajemen ASN, 

dilaksanakan secara  berencana  dan  berkelanjutan,  adil dan transparan serta 

terintegrasi dengan kegiatan SDM Aparatur lainnya. Dimensi kualifikasi 

dimaksud, terkait dengan persyaratan yang  dituntut  untuk  dipenuhi  bagi  yang 

akan memangku jabatan, agar mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya 

secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis 

maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatan. Pada sisi lain yakni dimensi 

kompetensi, terkait dengan kemampuan (capability), seseorang pegawai yang 

kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatannya secara efektif dan efisien. 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap 

ASN baik dari segi akademik, kreativitas, dan kepribadian yang diperlukan dalam 

menunjang keberhasilan menjalankan tugasnya. Pengembangan ASN berbasis 

kompetensi, dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan selayar dengan standar kinerja 

yang telah ditetapkan. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensinya, misalnya dengan pendidikan dan pelatihan, 

seminar, kursus dan lain-lain. Pengembangan kompetensi juga bisa dilakukan 



 
 

dengan praktik kerja di instansi lain, baik di pusat maupun daerah dalam waktu 

tertentu.  

Dimensi penilaian kinerja disini, dimaksudkan sebagai penilaian secara 

periodik pelaksanaan pekerjaan seorang ASN. Dalam kaitan ini Penilaian kinerja 

dimasudkan untuk menilai hasil kerja ASN berdasarkan standar kerja yang 

berlaku. Terkait hal ini, upaya keseriusan Pemda Kepulauan Selayar dalam 

menindaklanjuti UU ASN, bahwa penilaian kinerja pegawai dilakukan 

berdasarkan bagaimana ASN membuat perencanaan kinerja pada tingkat individu 

dan tingkat unit atau organisasi, dengan melihat target, capaian, hasil, manfaat 

yang akan dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk itu, dalam upaya pembinaan karir 

ASN dilingkup Pemda Kepulauan Selayar antara lain dibutuhkan upaya 

penyediaaan data kepegawaian yang selalu terperbaharui yang mudah untuk 

diakses, dan menyediakan data seorang ASN, baik identitas diri maupun 

kualifikasi, kompetensi, dan lain-lain. Dibutuhkan adanya  pola  karir  ASN,  yaitu  

pola pembinaan ASN yang menggambarkan alur pembinaan karir yang 

menampilkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan 

pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seorang pegawai sejak 

pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun. 

Dalam hal ini perlu tersedia perampungan jabatan terkait dengan pola karir 

terbuka, yaitu dalam menempatkan ASN yang pindah dalam suatu jabatan yang 

sesuai. Berikutnya, adanya pelaksanaan assessment center untuk mendiskripsikan 

jabatan, the right man in the right place, yang diperlukan oleh organisasi dan 



 
 

mengidentifikasikan kompetensi potensial dan aktual dari setiap pegawai yang 

ada, diperlukan suatu metode yang efektif, efisien dan dapat diandalkan. 

Assessment center menurut Kadarisman (2013) suatu metode penilaian yang 

digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang secara 

komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara 

sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh 

mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang ditentukan oleh persyaratan 

jabatan yang ada. Assessment center pada sektor pemerintahan akan sangat 

berguna dalam meningkatkan objektivitas dan transparansi baik dalam proses 

rekrutmen, penempatan ASN, pengangkatan dalam jabatan baik struktural 

maupun fungsional, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan motivasi, 

pembinaan karir, maupun dalam mengkaji sistem remunerasi yang layak dan 

berkeadilan. 

Dari prasurvei yang kami lakukan memberi petunjuk, bahwa terdapat tanda-

tanda belum maksimalnya peran pemerintah dalam pembinaan karir ASN 

khususnya pada aspek objektivitas, keadilan, dan transparansi. Di satu pihak, ada 

ASN yang dilihat dari segi kualifikasi, kompetensi dan kinerja kurang memenuhi 

syarat, namun mendapat kesempatan lebih banyak dalam pembinaan karir seperti 

kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan, mengikuti  seminar  dan  

pelatihan  teknis tertentu, ditempatkan pada posisi yang lebih baik atau lebih besar 

tanggung jawabnya dan kesempatan  promosi.  Dilain  pihak, ada ASN yang lebih 

memenuhi persyaratan namun kurang diperhatikan dan tidak diberi kesempatan 

untuk pembinaan karir. Akibatnya, ada ASN yang perkembangan karirnya lebih 



 
 

baik dan berjalan cepat, dan ada pula pegawai yang perkembangan karirnya 

berjalan lambat dan bahkan ada yang tidak jalan. 

Dengan demikian, pembinaan karir yang baik diharapkan akan 

meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga mampu 

memberikan hasil yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi meskipun 

dengan kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Kinerja yang semakin baik dan 

meningkat akan sangat berpengaruh bagi seorang ASN untuk mendapatkan posisi 

atau jabatan yang dicita-citakannya.  

Tujuan dari tulisan ini adalah memahami dan menganalisis pembinaan karir 

ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Khususnya pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan. Jika kinerja seorang aparatur sipil negara tidak mencapai 

target yang telah ditentukan sebelumnya, hal tersebut mungkin dikarenakan 

penempatan kerja atau tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Di dalam istilah manajemen terdapat suatu istilah mengenai analisis 

jabatan, yaitu “the right man on the right place and the right time” yang berarti 

penempatan orang pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut.  

Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja psikologis, 

beban kerja fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, merawat, 

dan mendorong. Sedangkan beban kerja psikologis dapat berupa sejauh mana 

tingkat keahlian dan beban kerja yang dimiliki individu satu dengan individu 

lainnya, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu 



 
 

jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan 

norma waktu.  

Tingginya beban kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang ditandai dengan hal sebagai berikut, target yang harus 

dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja. Faktor lain dalam mempertahankan 

kinerja ASN-nya adalah dengan cara memperhatikan motivasi aparatur yang 

merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal.  

Dalam suatu instansi seringkali hanya menuntut kinerja yang tinggi pada 

para ASN, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Padahal faktor   

mendasar dalam menunjang kinerja seperti motivasi kerja dan disiplin kerja harus   

diperhatikan juga demi meningkatnya produktivitas ASN. Di era globalisasi saat 

ini peningkatan pelayanan dan tuntutan masyarakat merupakan suatu kondisi yang 

tidak dapat dihindarkan, ini jelas menuntut adanya profesionalisme di dalam 

birokrasi. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi perangkat daerah 

(OPD) harus kreatif menciptakan inovasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih 

efektif dan efisien. Dalam hal ini seorang pemimpin OPD perlu untuk 

meningkatkan motivasi dan disiplin ASN agar tujuan dari OPD dapat tercapai dan 

akan berdampak pada peningkatan produktivitas ASN. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat betapa pentingnya peranan motivasi dan 

kedisiplinan dalam meningkatkan kinerja ASN. Dari studi pendahuluan yang telah 

dilakukan peneliti di Dinas Kelautan dan Perikanan terlihat masih kurangnya 

motivasi ASN. Hal ini terlihat dari kurangnya semangat ASN untuk  

menyelesaikan pekerjaan, adanya petugas yang bersikap pasif terhadap  pekerjaan,  



 
 

kurang memahami sepenuhnya apa yang harus dikerjakan dan melaksanakan 

tugas-tugas setelah ada perintah.  

Kondisi di atas menimbulkan permasalahan bagi pimpinan untuk  

memberikan motivasi dan kedisiplinan bagi ASN guna dapat melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal. Karena apabila hal-hal di atas dibiarkan terus terjadi 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pimpinan 

tidak berupaya untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki  sikap  dan  prilaku  

ASN, maka hal ini akan berdampak kepada pencapaian tujuan OPD sebagaimana 

telah ditetapkan. 

Kinerja berkaitan dengan tingkat absensi, semangat kerja, keluhan-keluhan, 

ataupun masalah vital instansi. ASN merupakan salah satu faktor  penting dalam 

menjalankan manajemen suatu OPD, tanpa mereka betapa sulitnya OPD mencapai 

tujuan, merekalah yang menentukan maju mundurnya suatu OPD, dengan 

memiliki tenaga-tenaga kerja yang terampil dengan motivasi tinggi OPD telah 

mempunyai asset yang sangat mahal, sebab pada dasarnya manusia merupakan 

subjek dan objek pembangunan yang merupakan faktor yang sangat penting, 

terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas yang 

utama. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap OPD 

termasuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 

karena kinerja merupakan cerminan bagi kemampuan OPD dalam mengelola dan 

mengalokasikan ASNnya.  

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khsususnya pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan, pembinaan karir ASN merupakan kegiatan yang sangat 



 
 

penting, karena karir ASN merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan 

dalam diri ASN, sehingga mampu memotivasi ASN untuk meningkatkan 

kinerjanya. Pembinaan karir ASN di sini, meliputi setiap aktivitas untuk 

mempersiapkan pegawai menempuh jalur karir tertentu. Suatu rencana karir yang 

telah dibuat oleh seorang ASN, harus disertai dengan tujuan karir yang realistis. 

Pembinaan karir ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan 

berkelanjutan, upaya yang diformalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang berfokus pada pengembangan dan memperkaya SDM organisasi 

publik dalam kecerahan, dan dari keduanya antara ASN dan kebutuhan organisasi 

tersebut. 

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kinerja para ASN yang mempunyai 

pengaruh sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan OPD serta proses 

pencapaian tujuan OPD yaitu Adanya penempatan ASN yang ditempatkan tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun komptensi di bidang masing-

masing yang mengakibatkan beban kerja yang diembannya sangat berat karena 

tugas dan fungsinya tidak sesuai serta kurangnya motivasi kerja yang diberikan 

oleh atasan, sehingga ASN yang kompeten dan berpotensi bahkan memiliki beban 

kerja yang sedikit tidak menjadi perhitungan dalam penempatan ASN pada dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari permasalahan nyata 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Beban Kerja, Motivasi dan Analisis Jabatan Terhadap 

Pembinaan Karir ASN Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Kepulauan Selayar”. 



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah beban kerja, motivasi dan analisis jabatan mempengaruhi secara 

parsial terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2.  Apakah beban kerja, motivasi dan analisis jabatan  mempengaruhi secara 

simultan terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3.  Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi terhadap Pembinaan 

Karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja, motivasi dan 

analisis jabatan secara parsial terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja, motivasi dan 

Analisis jabatan secara simultan terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis varibel mana yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 



 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

     Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep kajian beban kerja, motivasi 

dan analisis jabatan terhadap pembinaan karir. 

B. Manfaat Praktis 

     Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah kajian yang berkaitan dengan beban 

kerja, motivasi dan analisis jabatan terhadap pembinaan karir. Selanjutnya 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program 

pemecahan masalah kajian beban kerja motivasi dan analisis jabatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

1. Irvan,  R.  M.,  &  Heryanto.  (2019). Pengaruh Kompetensi Dan Beban Kerja 

Terhadap Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini mencoba untuk 

menguji pengaruh Kompetensi dan beban kerja terhadap motivasi kerja dan 

dampaknya terhadap kinerja staf Sekretariat Daerah di Kabupaten 

Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Populasi penelitian terdiri dari 60 karyawan di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Dharmasraya. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi dan Beban Kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi dan kinerja, serta Motivasi 

sebagai variabel intervening yang mampu memberikan peningkatan pengaruh 

antara Kompetensi terhadap Kinerja. Temuan empiris menunjukkan bahwa 

untuk kinerja staf Sekretariat Daerah di Kabupaten Dharmasraya, Sekretariat 

Daerah Kabupaten Dharmasraya perlu memperhatikan dan lebih fokus pada 

peningkatan faktor Kompetensi dan Beban Kerja. 

2. Ni Komang Hermawati dkk, (2019). Pengaruh Pembinaan karir Dan 

Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Institut Seni Indonesia 

Denpasar Melalui Motivasi Sebagai Mediasi. Kinerja adalah output dari suatu 

pekerjaan yang diselesaikan seorang pegawai dalam mengerjakan tugas dan 



 
 

tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan beban dan tanggung jawab 

atas pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pembinaan karir, karakteristik individu dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan di ISI Denpasar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semua pegawai negeri sipil dari staf pendidikan ISI Denpasar yang 

disponsori 106 karyawan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

proporsional sampling atau proporsional pengambilan sampel di setiap unit 

kerja di ISI Denpasar. Sedangkan responden menggunakan random sampling 

(pengambilan sampel acak). Sampel dalam penelitian ini percobaan 84 orang. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) 

menggunakan perangkat lunak Smart Pls. Hasil penelitian menunjukkan 

pengembangan yang positif terhadap motivasi dan kinerja, karakteristik 

individu tidak mempengaruhi motivasi meningkatkan kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini juga mendukung peran mediasi parsial dalam hubungan antara 

pembinaan karir dan kinerja karyawan. Pembinaan karir memiliki pengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel 

mediasi 

3. Triastuti N dan Sulaiman F (2014). Dari hasil analisa data diketahui 

persamaan regresi sebesar Y= 21,736 + 0,252 X1+ 0,358 X2. Sedangkan 

hasil hipotesis secara simultan menunjukan nilai Fhitung 25,103 > Ftabel 3,20 

dengan signifikan F = 0,000 < α = 0,05, maka motivasi dan disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja, tetapi secara parsial motivasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Variabel motivasi t hitung 



 
 

1,738 < ttabel 2,014dan signifikan 0,089 > 0,05. Sedangkanvariabel Disiplin 

Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja t hitung 4,234 > t 

tabel 2,014dan signifikan 0,000 < 0,05,. Hasil penghitungan uji determinasi 

menyatakan Nilai Adjusted R Square adalah 0,506 yang berarti 50,6% dalam 

kinerja dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen motivasi dan disiplin 

kerja sedangkan sisanya yaitu 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini. 

4. Yurniati (2016), Pengaruh Analisis Jabatan, Struktur Organisasi dan 

Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perencanaan Penelitian 

dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa analisis jabatan, struktur organisasi  dan  

kompetensi  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  

kinerja  pegawai Bappeda Kabupaten Morowali 

5. Sitepu (2013),  Beban Kerja Dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada   PT. Bank Tabungan Negara TBK Cabang Manado. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja dan motivasi kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara beban 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetapi tidak signifikan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakmerataan pembagian beban kerja di 

BTN. Sebagian karyawan mengalami kelebihan beban kerja dan sebagian lagi 

kekurangan beban kerja. 



 
 

6. Karunia Nina (2018), Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Kalimantan utara yang artinya semakin tinggi motivasi pegawai, 

maka kinerja yang dihasilkan akan semakin baik. Disiplin kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara  

7. Sarwono Hari (2017), Implementasi Analisis Jabatan dalam Penempatan 

Pegawai Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dalam aspek pengorganisasian jabatan-jabatan yang 

dibutuhkan sudah baik, aspek pengiterpretasian jabatan-jabatan yang di 

butuhkan sudah baik, aspek pengimplementasian jabatan-jabatan yang 

dibutuhkan Sekretariat Daerah sudah baik. Kemudian aspek pengorganisasian 

implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan sudah baik. 

Dalam aspek penginterpretasian implementasi hasil analisis jabatan dalam 

pengisian jabatan sudah baik. Sedangkan dalam aspek pengaplikasian 

implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan pada Sekretariat 

Daerah kurang baik/belum maksimal. Terkait kendala-kendala yang dihadapi 

dalam implementasi hasil analisis jabatan dalam penempatan pegawai pada 

Sekretariat Daerah dalam aspek pengorganisasian tidak ada kendala. Dalam 

aspek penginterpretasian juga tidak ada kendala. Namun implementasi hasil 
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analisis jabatan dalam penempatan pegawai dalam aspek pengaplikasian 

terdapat kendala.  

8. Darhamsyah Agus (2016), Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi 

Kasus Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Camat Tarakan Barat).  Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan terjadi ketidaksesuaian antara beban kerja 

terhadap tugas jabatan serta terjadi kelebihan pegawai pada jabatan 

fungsional umum Kantor Camat Tarakan Barat. Hal ini di tunjukkan sebesar 

70% atau 14 pegawai mengalami beban kerja rendah, 10 % atau 2 pegawai 

mengalami beban kerja sesuai, dan 20% atau 4 pegawai mengalami beban 

kerja berlebih. Sedangkan jumlah pegawai yang diperlukan untuk menangani 

13 jabatan yang telah ditetapkan sebanyak 15 pegawai.  

9. Andi Veny Anggreany M (2017), Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Dan 

Lingkungan Kerja Fisik Terhadap kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Energi 

Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Donggala. Berdasarkan  hasil  analisis  

yang  telah diuraikan sebelumnya, bahwa hasil uji parsial variabel kompetensi  

(X1)  didapatkan  bahwa kompetensi berpengaruh       positif  dan signifikan   

terhadap   kinerja pegawai   pada Dinas ESDM Kab.  Donggala, bahwa hasil 

uji parsial variabel motivasi   (X2)  didapatkan   bahwa motivasi  berpengaruh  

positif  dan  signifikan terhadap  kinerja pegawai  pada  Dinas  ESDM Kab.  

Donggala, lingkungan  kerja  fisik (X3) pada  Kantor  Dinas  ESDM  Kab. 

Donggala menunjukkan  bahwa  secara parsial lingkungan kerja fisik 

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja  pegawai. 
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2.2 Beban Kerja 

2.2.1 Pengertian Beban Kerja 

Suatu beban kerja adalah besaran nilai (Kuatitatif dan Kualitatif) suatu 

pekerjaan yang semestinya diselesaikan dalam suatu kurun waktu batas 

penyelesaian satuan tugas tertentu. Olehnya didalam suatu beban kerja terdapat 

dimensi capaian yang penting diperhatikan, yakni dimensi waktu, dimensi tugas 

dan dimensi  pekerjaan itu sendiri. Apabila dalam melaksanakan tugas, seorang 

ASN tidak berhasil maka tugas tersebut dinamakan beban kerja. Beban kerja 

adalah sesuatu yang dirasakan berada di luar kemampuan seorang ASN untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kapasitas seorang ASN yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan tugas haruslah sesuai dengan harapan (performa harapan) berbeda 

dengan kapasitas yang tersedia pada saat itu (performa aktual). Perbedaan diantara 

keduanya menunjukkan taraf kesukaran tugas yang mencerminkan beban kerja. 

Beban kerja adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh seorang ASN 

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Meshkati dalam Tarwaka 

(2011), beban kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas 

atau kemampuan ASN dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Menurut 

Hart dan Staveland dalam Tarwaka (2011), bahwa beban kerja merupakan sesuatu 

yang muncul karena adanya interaksi antara tuntutan tugas-tugas, lingkungan 

kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan, perilaku dan persepsi 

dari ASN. Beban kerja kadang-kadang juga dapat didefinisikan secara operasional 

pada berbagai faktor seperti tuntutan tugas atau upaya-upaya yang dilakukan 

untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, tidak hanya mempertimbangkan 



 
 

beban kerja dari satu aspek saja, selama faktor-faktor yang lain mempunyai 

interelasi pada cara-cara yang kompleks. 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Beban Kerja 

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi beban kerja antara lain (Manuaba, 

2000) : 

a. Faktor Eksternal,  

Adalah beban yang berasal dari luar tubuh pekerja seperti : 

1. Tugas-tugas yang bersifat fisik, seperti stasiun kerja, tata ruang, tempat 

kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan tugas-tugas yang 

bersifat psikologis, seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, 

tanggung jawab pekerjaan. 

2. Organisasi kerja, seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, shift kerja, 

kerja malam, system pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan 

tugas dan wewenang. 

3. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, 

lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis. 

b. Faktor Internal  

Faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari reaksi beban kerja 

eksternal. Faktor internal meliputi faktor somatik (jenis kelamin, usia, ukuran 

tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, 

persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan).  

 

 



 
 

2.2.3 Indikator Beban Kerja 

Dalam penelitian ini indikator beban kerja yang digunakan mengadopsi dari 

indikator beban kerja yang dikemukakan oleh Putra (2012), yang meliputi: 

1. Target Yang Harus Dicapai 

Besarnya hasil dari yang dibebankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dimulai dari design, print, dan finishing yang telah ditentukan waktu 

pengerjaannya. 

2. Kondisi Pekerjaan 

Bagaimana pandangan yang dimiliki oleh seorang ASN mengenai kondisi 

pekerjaannya, misalnya dalam pengambilan keputusan yang harus 

dilakukan dengan cepat pada suatu kondisi dimana ada bantuan bibit ikan 

yang harus segera disalurkan akan tetapi kondisi lahan calon penerima 

bantuan belum memungkinkan untuk dilalukan penebaran bibit ikan.  

3. Standar Pekerjaan 

Pandangan yang dimiliki oleh seorang ASN mengenai pekerjaan yang 

diberikan oleh atasannya, misalnya kondisi dimana suatu pekerjaan yang 

harus diselesaikan dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh 

atasannya. 

2.3. Motivasi  

2.3.1 Pengertian Motivasi  

Motivasi adalah keinginan yang tumbuh secara alami dari dalam dirinya 

untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja 

sehingga mencapai kepuasan sesuai dengan keinginannya. Untuk mendapatkan 



 
 

hasil kerja sesuai dengan yang diinginkan maka dibutuhkan motivasi kerja yang 

dapat meningkatkan semangat kerja sehingga diharapkan mampu menghasilkan 

sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan. Pemberian apresiasi dapat juga 

diberikan bentuk kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan dan lain-lain. Hal 

ini sangat diperlukan karena akan menjadi penyemangat bagi seorang ASN untuk 

bekerja lebih baik lagi. Selain itu, dapat juga menjadi suatu rangsangan yang 

dapat meminimalisir rasa bosan dan kelelahan dalam bekerja. 

Dari aspek motivasi, ASN mempunyai tanggung jawab sendiri dan mampu 

menyumbangkan semua kemampuannya baik tenaga maupun pengetahuannya 

dengan semaksimal mungkin guna mencapai tujuan organisasi, sehingga motivasi 

kerja dalam diri ASN dipandang sangat diperlukan bahkan ditingkatkan supaya 

mendorong mereka guna mencapainya kerja lebih baik lagi.  

Motivasi atau movere adalah Bahasa latin yang artinya adalah suatu 

dorongan atau daya penggerak yang menciptakan semangat kerja terhadap 

seseorang sehingga orang tersebut mau bekerja secara efektif untuk mencapai 

kepuasan (Hasibuan, 2010).  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses dimana suatu kebutuhan dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada 

tercapainya tujuan organisasi dan juga dapat memenuhi kebutuhan pribadinya. 

Kuatnya motivasi seorang ASN ikut menentukan besar kecilnya capaian ASN 

teresebut dan juga suatu organisasi. 

 



 
 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Fredick Hezberg, dkk (Wirawan, 2013) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Motivasi kerja :  

a. Faktor Motivasi : faktor yang biasanya menjadi alasan utama sehingga dapat 

menimbulkan kepuasan dalam bekerja dan menimbulkan kemauan yang kuat 

untuk bekerja lebih keras.  

b. Faktor penyehat : faktor yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya 

ketidakpuasan dalam suatu lingkungan kerja. Jika faktor ini mencukupi maka 

ketidakpuasan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak akan terjadi atau 

dapat diminimalisir. 

Fredick Herzberg, dkk (Wirawan, 2013) juga mengemukakan faktor lain 

megenai Motivasi yaitu:  

a. Supervise  

b. Hubungan interpersonal  

c. Kondisi kerja fisikal 

d. Gaji 

e. Kebijakan dan praktik perusahaan 

f. Benefit dan sekuritas pekerjaan  

2.3.3  Teori motivasi 

1. Teori Hirarki  

Teori hirarki yaitu dinama seseorang bekerja karena adanya support dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan 

yang diinginkan seseorang itu bertingkat-tingkat. Artinya apabila 



 
 

kebutuhannya ttelah terpenuhi, maka aka nada kebutuhan tingkat kedua 

yang akan muncul menjadi yang kebutuhan utamanya. Abraham Maslow 

dalam Muslimin (2016) menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai lima 

tingkat kebutuhan pokok yaitu :  

a. Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan 

papan. Dimana kebutuhan ini yang sangat penting karena akan menjamin 

kelangsungan hidup. 

b. Kebutuhan akan rasa aman adalah suatu kebutuhan dimana seseorang 

difokuskan dalam hal keamanan jiwa dan harta dari bahaya atau ancaman, 

perlakuan yang adil, serta pensiun dan jaminan hari tua 

c. Kebutuhan social adalah Kebutuhan seseorang yang meliputi kebutuhan 

akan perasaan diterima oleh orang lain dan kebutuhan untuk ikut terlibat 

dalam kegiatan kelompok. 

d. Kebutuhan Penghargaan adalah Kebutuhan seseorang yang menitik beratkan 

pada hal-hal seperti gengsi, reputasi, dan status. Manifestasinya dalam 

bentuk kepemilikan atas harta benda mewah (mobil mewah, rumah seperti 

istana) serta penguasaan atas segala hal yang mencerminkan status 

e. Kebutuhan aktualisasi diri adalah Kebutuhan seseorang untuk dikenal 

sebagai pribadi yang berguna bagi masyarakat, baik melalui karya dan 

prestasi yang diraih atau melalui harta dan ilmu yang di amalkan. 

Maslow mengklasifikasikan kelima kebutuhan itu menjadi tingkatan tinggi 

dan tingkatan rendah. Dimana kebutuhan fisiologi dan kebutuhan akan keamanan 

dikategorikan sebagai kebutuhan tingkat rendah dan kebutuhan sosial, kebutuhan 



 
 

akan penghargaan, serta aktualisasi diri dikategorikan sebagai kebutuhan tingkat 

tinggi. Hal itu berdasarkan alasan bahwa kebutuhan tingkat tinggi hanya dapat 

dipenuhi secara internal (dari dalam diri orang itu sendiri), sedangkan kebutuhan 

tingkat rendah dipenuhi secara eksternal dapat dipenuhi dengan upah, kontrak, 

dan masa kerja.  

Ahli teori motivasi pada periode awal berpendapat bahwa motivasi 

berprestasi memiliki keterkaitan dengan sifat ASN untuk mengejar tujuan pada 

berbagai bidang. Hal ini bertolak belakang dengan para ahli kontemporer yang 

lebih berpendapat bahwa motivasi berprestasi pada ASN cenderung bersifat 

spesifik   pada   tugas   tertentu   (Ormrod, 2008).   Konsep   mengenai   motivasi 

berprestasi pertama kali di rumuskan oleh Henry Alexander Murray dengan 

menggunakan istilah kebutuhan berprestasi (need for achievement) untuk motivasi 

berprestasi, yaitu keinginan, hasrat atau tendensi untuk mengerjakan sesuatu yang 

sulit dengan secepat dan sebaik mungkin (Purwanto, 2004).  

Menurut  Murray  dalam Winkel (2004)  motivasi  berprestasi  merupakan  

daya yang mampu menjadi faktor pendorong bagi ASN untuk mencapai prestasi 

yang  setinggi-tingginya.  Motivasi  berprestasi  dapat  diartikan  sebagai  tindakan 

yang menjadi karekteristik pribadi seseorang yang berkembang dari interaksi 

dengan lingkungan. Karakteristik tersebut kemudian mendorong individu untuk 

memeberikan hasil yang lebih baik ketika menyelesaikan sebuah tugas. 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

berprestasi adalah keinginan dan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 



 
 

mencapai suatu tujuan yang merupakan pengharapan dari dirinya sendiri sehingga 

memungkinkan tercapainya prestasi yang optimal. 

2.3.4  Indikator Motivasi 

Teori Motivasi Dua Faktor atau Herzberg's Two Factors Motivation Theory, 

ada dua jenis faktor yang mempengarhi motivasi kerja, yaitu faktor instrinsik dan 

faktor ekstrinsik (Herzberg dalam Hasibuan, 2010: 157). 

Faktor intrinsik yang berkaitan antara lain : 

1. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Rasa tanggung jawab akan memberikan dorongan bagi individu untuk 

mengejar prestasi yang diharapkan oleh organisasi. 

2. Kemajuan (Advancement) 

Kemampuan seseorang untuk dapat mengembangkan diri dalam 

pekerjaannya  

3. Pekerjaan Itu Sendiri (the work itself) 

besar kecilnya tantangan yang dirasakan oleh karuawan dari pekerjaannya. 

4. Pencapaian (achievement),  

Besar kecilnya kemungkinan karyawan mendapatkan beban kerja, mencapai 

kinerja tinggi  

5. Pengakuan (Recognition) 

Besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada karyawan atas kinerja 

yang dicapai kreatif dan inovatif 

6. Waktu penyelesaian tugas 



 
 

ASN dengan motivasi berprestasi yang tinggi, akan berupaya untuk 

meminilisir adanya waktu yang terbuang percuma dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

Faktor-Faktor ekstrinsik yang menimbulkan ketidakpuasan serta berkaitan, antara 

lain 

1. Kebijakan dan Administrasi perusahaan (company policy and 

administration),derajat kesesuaian yang dirasakan karyawan dari semua 

kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi 

2. Kondisi kerja (working condition), derajat kesesuaian kondisi kerja dengan 

pelaksanaan tugas pekerjaannya 

3. Gaji dan Upah (wagesand salaries), derajat kewajaran dari gaji yang 

diterima sebagai imbalan kinerjanya. 

4. Hubungan Antar Pribadi (interpersonal relation), derajat kesesuaian yang 

dirasakan berinteraksi dengan karyawan lain  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek- 

aspek dari motivasi antara lain adalah tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu 

sendiri, pencapaian, pengakuan serta waktu penyelsaian tugas. Pekerja yang 

mempunyai motivasi tinggi dalam bekerja akan memberikan nilai positif, baik 

bagi diri individu maupun pihak perusahaan. Sikap positif yang ditunjukkan 

pekerja terhadap perusahaan, menunjukan motivasi tinggi yang terdapat pada diri 

pekerja. Pekerja yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan mempunyai 

keinginan dan semangat dalam diri individu untuk bekerja secara optimal.  

 



 
 

2.3.5  Tujuan Motivasi 

Motivasi menunjukkan pentingnya menetapkan target atau standar 

keberhasilan. Motivasi McClelland dalam Hasibuan, (2010) dalam teorinya 

McClelland’s Achievment Motivation Theory atau teori motivasi prestasi 

McClelland memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu kebutuhan akan prestasi 

(achievement), kebutuhan kekuasaan (power), dan kebutuhan afiliasi. Model 

motivasi ini ditemukan diberbagai lini organisasi, baik staf maupun manajer. 

Beberapa pekerja memiliki karakter yang merupakan perpaduan dari model 

motivasi tersebut. 

1. Kebutuhan akan prestasi 

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli dan 

berprestasi, oleh karena itu pekerja akan berusaha mencapai prestasi tertingginya 

dan pencapaian tujuan tersebut bersifat realistis tetapi menantang dan menghitung 

resiko dalam pekerjaan, relatif bertahan lama dalam melakukan tugas yang 

memiliki tingkat kesulitan berbeda. Selanjutnya sejumlah orang dengan kebutuhan 

prestasi yang tinggi dalam suatu lingkungan tertentu cenderung memunculkan 

kegiatan yang kreatif, sehingga pekerja perlu umpan balik sebagai bentuk 

pengakuan terhadap prestasinya tersebut. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan 

Kebutuhan akan kekuasaan adalah motivasi terhadap kekuasaan. Pekerja 

memiliki motivasi untuk berpengaruh dan dampak terhadap orang, serta 

mengerahkan semua kemampuan demi tercapai kekuasaan memiliki karakter kuat 

untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. 



 
 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat 

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi 

yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai 

hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. 

Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil 

dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.  

Kebutuhan motivasi tinggi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri 

seseorang agar mencapai target yang telah ditetapkan, dorongan ini menimbulkan 

kebutuhan berprestasi pekerja karena sikap ingin memberikan yang terbaik bagi 

perusahan. 

2.4 Analisis Jabatan 

2.4.1 Pengertian Analisis Jabatan 

Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan 

menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan 

masing-masing jabatan/pekerjaan secara sistematis dan teratur. Sedangkan 

(Hasibuan 2010) analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan 

apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. 

Mathis dan Jakson dalam Suprapto (2011) mengatakan analisis jabatan 

merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi 

tentang isi dan personal yang dipersyaraatkan dalam jabatan dan hubungannya 

dengan prestasi jabatan. Mathis dan Jakson memisahkan pengertian antara jabatan 

dengan posisi agar pemaknaan menjadi lebih jelas. Jabatan memiliki pengertian 



 
 

sekelompok tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Sedangkan posisi adalah 

prestasi jabatan yang dilakukan seseorang. 

Menurut Permendagri No.12/2008 dalam Sitepu (2013) menyatakan bahwa 

beban kerja adalah  besaran  pekerjaan   yang  harus  dipikul  oleh  

suatujabatan/unit   organisasi  dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan 

norma waktu. Menurut   Sunyoto   (2012),   beban  kerja  adalah   yang   terlalu   

banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga 

menimbulkan stress. Hal ini bisa disebabkan  oleh tingkat keahlian  yang 

dituntut  terlalu tinggi, kecepatan  kerja mungkin terlalu tinggi, volume kerja 

mungkin terlalu banyak dan sabagainya. 

Pendapat lain yang menyatakan pendapat beban kerja yang menekankan 

kepada tuntutan tugas yang harus dikerjakan ASN adalah dalam buku Tarwaka 

Beban Kerja (workload)  menurut  Hart  &  Staveland  dalam  Tarwaka  (2011)  

bahwa  :  Beban  kerja merupakan suatu yang muncul dari interaksi antara 

tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja dimana  digunakan  sebagai  tempat  kerja,  

keterampilan  dan  persepsi  dari pekerja.Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa beban kerja dicirikan sebagai sejumlah kegiatan, waktu, dan 

energi yang harus dikeluarkanseseorang  baik fisik ataupun  mental  dengan  

memberikan  kapasitas  mereka  untuk  memenuhi  tuntutan  tugas yang 

diberikan. Faktor-faktor   yang  mempengaruhi   beban  kerja  menurut  Utomo  

(2012) adalah sebagai berikut: (a) Banyaknya pekerjaan; (b) Target kerja; (c) 

Kebosanan; (d) Kelebihan beban; (e)  Tekanan kerja 



 
 

Menurut Tarwaka (2011) pengukuran kerja bisa dilakukan melalui 

pengukuran kerja mental secara subjektif (Subjective Methode) salah satunya 

menggunakan  teknik Beban Kerja Subjectif dalam performasi kerja manusia 

terdiri dari tiga (3) dimensi ukuran beban kerja yang dihubungkan dengan 

performasi, yaitu : (1) Beban waktu (time load) menunjukan jumlah waktu yang 

tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas  atau kerja;  (2) 

Beban  usaha  mental  (mental effort load) yaitu  berarti  banyaknya usaha mental 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan; (3) Beban tekanan Psikologis 

(psychological stress load) yang menunjukan tingkat resiko pekerjaan, 

kebingungan, dan frustasi. 

Tua (2007) mendefinisikan analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu 

tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan 

jabatan tersebut. Data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan ini, menurut Tua 

merupakan data yang secara lebih rinci yang meliputi tugas, tanggungjawab, 

kemampuan kerja, dan standar kerja yang dilaksanakan. Tugas ini mengacu pada 

aktivitas yang dilaksaknakan dalam suatu jabatan. Tanggung jawab merupakan 

output dari pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sebuah pekerjaan. 

Kemampuan yang dibutuhkan mengacu kepada keahlian yang dibutuhkan. 

Sedangkan standar kerja mengacu pada strandar kerja yang dipakai untuk 

mengevaluasi kinerja.  

 

 



 
 

2.4.2 Manfaat Analisis Jabatan 

Simamora dalam Rizkia, (2013) menjelaskan manfaat analisis jabatan 

setidaknya ada sembilan, diantaranya sebaagai berikut : 

1. Analisis penyusunan kepegawaian,  

2. Desain organisasi,  

3. Redesain pekerjaan,  

4. Telaah dan perencanaan kinerja,  

5. Suksesi manajemen,  

6. Pengembangan organisasi,  

7. Jalur karir, 

8. Kriteria seleksi,  

9. Evaluasi pekerjaan.  

2.4.3 Uraian dan Persyaratan jabatan 

Analisis jabatan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh organisasi 

maupun perusahaan untuk menentukan strategi pengelolaan sumber daya manusia 

yang tepat dalam menghadapi dinamisnya suatu organisasi. Berawal dari konsep 

diatas Suprapto, (2011) dan Tanumiharjo (2013) menurunkan analisis jabatan 

terdiri dari dua Elemen, pertama Uraian Jabatan (Job Description) dan Persyaratan 

Jabatan (Job Spesification), lebih lengkapnya akan dijelaskan penulis yaitu: 

Mathis, Jackson dalam Rizkia, (2013) juga menyebutkan bahwa Job 

Desciption adalah bentuk tertulis dari apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, 

dimana dikerjakannya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Dari definisi para 

ahli diatas dapat ditarik benang merah bahwasannya uraian jabatan merupakan 



 
 

bentuk tertulis dari suatu jabatan dan ruang lingkup jabatan tersebut yang 

didalammnya memuat apa pekerjaan dari jabatan tersebut. Mengapa dikerjakan, 

kapan dikerjakan, bagaimana dikerjakan. 

Rizkia (2013) menyebutkan bahwa persyaratan jabatan adalah persyaratan 

minimal yang harus dipenuhi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini 

diatur sedemikian rupa supaya seseorang yang menduduki jabatan tersebut dapat 

melaksanakan pekerjaan dalam jabatan tersebut dengan baik. Dessler (dalam 

Tanumiharjo, 2013) mendefinisikan persyaratan jabatan merupakan suatu daftar 

dari tuntutan manusiawi dalam suatu jabatan tertentu, yakni pendidikan, 

ketrampilan, kepribadian dan lain-lain sesuai produk dari analisis jabatan. 

Persyaratan jabatan berasal dari analisis jabatan dan deskripsi jabatan. Ini adalah 

kualifikasi pribadi, keterampilan, fisik dan tuntutan mental yang diperlukan untuk 

beban kerja yang efektif.  

2.4.4 Pentingnya Analisis Jabatan 

Analisis jabatan sangat penting dan harus dirumuskan atau disusun oleh  

bidang kepegawaian atau personalia di sebuah instansi baik itu instansi negeri 

maupun swasta tak terkeculi pada sebuah lembaga Negara sekalipun. Kenapa 

analisis jabatan itu penting dan diperlukan…? Jawaban sederhana saya adalah 

untuk mengetahui apakah ASN tersebut cocok atau pantas menempati jabatan 

yang diberikan, mulai dari pendidikannya, keahliannya, pengalamannya. Lalu 

kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan  itu sendiri..? Kegunaan dari analisis 

jabatan bagi seorang personalia atau HRD adalah : 

a. Merekrut pegawai  



 
 

b. Menetapkan kompensasi  

c. Sebagai dasar penilaian kinerja atau Performance appraisal  

d. Rencana pelatihan  

e. Memastikan dukungan apa saja yang harus dilengkapi termasuk peralatan 

kerjanya.  

Dari analisis jabatan tersebut seorang personalia bisa melakukan seleksi 

terhadap calon ASN yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan, 

ketrampilan dan pengalaman calon ASN . Langkah selanjutnya adalah untuk 

menetapkan  akan ditempatkan di posisi/jabatan  apakah calon ASN tersebut 

sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dan berapa besar kompensasi yang 

pantas diberikan.  

Analisis jabatan sebagai dasar penilaian kinerja/Performance Appraisal bagi 

ASN. Penilaian kinerja ini lazimnya dilakukan setiap tahun sekali namun 

demikian semua kembali kepada kebijakan sebuah perusahaan itu sendiri. Hasil 

penilaian kinerja (performance appraisal) tersebut biasanya adakan dijadikan 

dasar oleh seorang personalia. Untuk kenaikan jabatan dan golongan juga 

kompensasi. Jika hasil penilaian kerja tersebut dirasakan oleh personalia 

tidak/belum memenuhi standar kinerja yang diharapkan, biasanya seorang 

personalia akan membuat GAB analisis dan akan mengambil kebijakan yaitu 

dengan mengikut sertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan/training sesuai 

dengan bidang kerjanya atau jabatannya atau melakukan rotasi jabatan yaitu 

dengan memindahkan ASN ke divisi lain yang dianggap cocok dan sesuai dengan 

ketrampilannya. Lalu peralatan kerja apakah yang harus disediakan untuk 



 
 

mendukung kelancaran pekerjaannya. Seiring dengan bergulirnya waktu sebagian 

besar perusahaan swasta besar telah menerapkan analisis jabatan tersebut, namun 

tak jarang perusahaan perusahaan kecil dan menengah pun juga sudah banyak 

yang menerapkan analisis jabatan ini untuk meningkatkan kinerja sumber daya 

manusianya dan juga kemajuan usahanya. 

2.5 Pembinaan Karir 

2.5.1 Pengertian Pembinaaan Karir 

Pembinaan seringkali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa 

suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana 

seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program 

yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang 

dari hal yang telah direncanakan. 

Menurut Soetopo, Hendyat dan Soemanto Wasty (1991) mendefinikan, 

bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan 

apa yang telah ada. 

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan 

ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup 

tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola 

kehidupannya. 

Keikutsertaan organisasi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada kegiatan  pengembangan  karir  merupakan 

suatu perwujudan tanggungjawab organisasi. Organisasi ikut memikul tanggung 



 
 

jawab  membantu  para  ASN agar  mencapai  sukses  dalam  karirnya,  agar 

menjadi kekuatan bagi organisasi dalam menghadapi lingkungan sekarang atau 

masa mendatang. Bantuan organisasi dalam pembinaan karir harus 

diimplementasikan sebagai berikut : 

a. Organisasi dalam harus menempatkan para ASN sebagai  partner  yang  

harus dibantu sepenuhnya dalam mengembangkan karirnya, karena hasil 

akhirnya adalah untuk organisasi. 

b. Organisasi berkewajiban membantu para pegawai untuk mengetahui 

tentang kemampuan dan keterampilan apa yang diperlukannya dari seorang 

dan setiap ASN dalam melaksanakan pekerjaan. 

c. Organisasi perlu memberikan dorongan kepada para ASN agar mengelola 

(manajemen) karirnya, sejalan dengan strategi organisasi dan 

pengembangannya. Kemudian perlu pula memberikan kesempatan yang 

cukup bagi ASN untuk melaksanakannya dengan mempergunakan metode 

pembinaan karir yang relevan. 

d. Data yang dimiliki organisasi dalam rangka perencanaan SDM sebagai 

kebutuhan masa mendatang, dapat dipadankan dengan tujuan ASN secara 

individual dalam manajemen pembinaan karir sendiri, termasuk juga 

mengenai penjadwalannya. Untuk itu para pimpinan berkewajiban 

mengetahui informasi dari para pegawai mengenai rencana karirnya 

masing-masing. 

e. Organisasi harus mempergunakan data/informasi dari hasil penilaian karya, 

agar dalam membantu ASN mengembangkan karirnya, dapat memadankan 



 
 

ASN yang tepat untuk jabatan/posisi yang tepat pula. Organisasi juga 

berkewajiban melakukan monitoring kemajuan karir para ASN. Hasilnya 

dapat dievaluasi guna mengetahui peningkatan kontribusi setiap ASN yang 

telah memperoleh peluang mengembangkan karirnya. 

Pembinaan  karir  juga  dibahas  oleh  Joice  Djeffrie  Singal,  Sh.  

(2008), komponen yang terkait dengan sistem pembinaan karir ASN meliputi :  

a. Misi, Sasaran dan Prosedur  Organisasi (Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar), yang merupakan indikator umum kinerja, 

kebutuhan prasarana dan sarana termasuk kebutuhan kualitatif dan 

kuantitatif sumber daya manusia yang mengawalinya. 

b. Peta jabatan, yang merupakan refleksi komposisi jabatan, yang secara 

vertikal menggambarkan struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab 

jabatan dan secara horisontal menggambarkan pengelompokan jenis dan 

spesifikasi tugas dalam organisasi. 

c. Standar  kompetensi,  yaitu  tingkat  kemampuan,  lingkup  tugas  dan  

syarat jabatan  yang  harus  dipenuhi  untuk  menduduki  suatu  jabatan  

agar  dapat tercapai sasaran organisasi yang menjadi tugas, hak, kewajiban 

dan tanggungjawab dari pemangku jabatan. 

d. Karir,  yaitu  pola  alternatif  lintasan  perkembangan  dan  kemajuan  ASN 

sepanjang pengabdiannya dalam organisasi. Sesuai dengan filosofi bahwa 

perkembangan karir ASN harus mendorong peningkatan prestasi ASN. 

Alur karir adalah pola gerakan posisi ASN baik secara horisontal maupun 

vertikal selalu mengarah pada tingkat posisi yang lebih tinggi. 



 
 

Untuk dapat menciptakan sistem pembinaan karir ASN, perlu dirancang 

suatu pola karir yang sesuai dengan misi organisasi, budaya organisasi dan 

kondisi perangkat pendukung sistem kepegawaian yang berlaku bagi organisasi, 

sesuai dengan peraturan perundangan pegawai negeri sipil yang berlaku. Pola 

Karir ASN adalah suatu pola pembinaan ASN yang menggambarkan alur 

pembinaan karir yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, 

pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan 

seorang ASN sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan 

pensiun (PP No. 100 Tahun 2000 jo PP No. 13 Tahun 2002). 

Pembinaan karir itu sendiri mempunyai arah serta pilihan yang akan 

diberikan kepada setiap ASN untuk mengembangkan karirnya sepanjang arah itu 

mencerminkan tujuan dan kemampuannya. Pilihan arah atau jalur pembinaan 

karir meliputi: 

a. Enrichment, yaitu pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas 

secara khusus, ini merupakan bentuk umum pembinaan karir. 

b. Laternal, yaitu pengembangan kearah samping suatu pekerjaan yang lain 

yang mungkin lebih cocok dengan keterampilannya dan memberi 

pengalaman yang lebih luas, tantangan baru, serta memberi kepercayaan 

dan kepuasan lebih besar. 

c. Vertical, yaitu pengembangan kearah atas pada posisi yang mempunyai 

tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar di bidang keahlian 

khusus. 



 
 

d. Relocation,  yaitu  perpindahan  secara  fisik  ke  unit  organisasi  lain  atau  

ke tempat yang dapat melengkapi kesempatan pertumbuhan dan 

peningkatan kemampuan karyawan untuk tetap pada pekerjaan yang sama. 

e. Exploration, yaitu menjelajah ke arah yang lebih luas lagi kepada pilihan 

karir di dalam unit organisasi maupun di luar unit organisasi untuk mencari 

dan mengumpulkan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dan 

membuat suatu keputusan tentang potensi karir yang akan dipilih. 

f. Realignment, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat 

merefleksikan suatu peralihan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi 

ASN untuk mengurangi risiko, tanggung jawab, dan stress menempatkan 

posisi ASN tersebut ke arah yang  lebih  tepat  yang sekaligus sebagai 

kesempatan atau peluang yang baru (Sutrisno, 2009). 

2.5.2 Sistem Pembinaan Karir 

Pembinaan karir menekankan kepada pentingnya peranan ASN untuk tetap 

memperhatikan bahkan  mempertanggung jawabkan kedudukan yang ia  

miliki. Pembinaan karir bertujuan untuk mengembangkan karir ASN dengan 

demikian ada beberapa pilihan pembinaan karir, Usmara (2002) yaitu :  

a. Pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas secara khusus 

b. Pengembangan ke arah samping sesuatu pekerjaan yang lain, yang 

mungkin lebih cocok dengan keterampilannya dan memberi 

pengalaman yang lebih luas, tantangan baru serta memberikan 

kepercayaan dan kepuasan yang lebih besar. Ini disebut dengan pembinaan 

karir lateral atau demosi. 



 
 

c. Pengembangan ke arah atas pada posisi yang mempunyai tanggung jawab 

dan wewenang yang lebih besar di bidang keahlian khusus atau bahkan 

dengan Promosi. 

d. Pergerakan  ke  arah  bawah  yang  mungkin  dapat  merefleksikan  sesuatu 

peralihan atau pertukaran prioritas pekerjaan bagi pegawai untuk 

mengurangi resiko atau tanggung jawab dan stress, menempatkan posisi 

karyawan tersebut kearah yang lebih tepat sekaligus sebagai kesempatan 

atau peluang yang baru. Inilah yang disebut dengan mutasi. 

Untuk  menentukan  pilihan  dasar  seorang  ASN agar dapat seobjektif  

mungkin, atas dasar “kecakapan kerja” ataukah atas dasar “senioritas”, maka 

diperlukan adanya pedoman pelaksanaan promosi agar dapat diketahui pola dasar 

promosi dan pemindahan yang jelas atas ASN nya. Untuk keperluan semacam 

itu, Manullang (2005) mengemukakan, perlu adanya hal-hal sebagai berikut: 

a. Hubungan horizontal dan vertical masing-masing jabatan dalam 

organisasi. 

b. Penilaian kecakapan ASN. 

c. Ramalan-ramalan  lowongan  dan  data-data  ASN.  Data  ASN  yang 

lengkap merupakan bahan yang penting untuk pengambilan 

keputusan guna keperluan promosi maupun pemindahan ASN bagi 

kepentingan organisasi. Suatu  karir  mencerminkan  perkembangan  

para anggota organisasi secara individu dalam jenjang 

jabatan/kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam 

organisasi yang bersangkutan. 



 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka dibentuk kerangka 

pemikiran : 

  w 
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      H2 
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         H4 

 

 

Gambar 3.1. Gambar Kerangka Pemikiran  

 

 

Beban Kerja,  

(X1) 

-Target yg harus dicapai 

-Kondisi Pekerjaan 

-Standar Pekerjaan 

- Kondisi Fisik 

             (Putra, 2012) 

 

Analisis Jabatan,  

(X3) 

- Kelembagaan 

- Ketatalaksanaan 

- Kepegawaian 

- Perencanaan diklat 

    (Permenpan & RB                 

    Nomor 33 Tahun 2011) 
 

Pembinaan Karir ASN   

(Y) 

- Pendidikan dan pelatihan    

   ASN 

- Kenaikan Pangkat ASN 

- Promosi Jabatan ASN 

- Pembinaan karir 

      (Rivai dkk, 2011) 

Motivasi, 

(X2) 

-Pemberian Penghargaan 

-Pengakuan prestasi kerja 

- Tanggung jawab yg besar 

- Keamanan Kerja 

           (Wibowo, 2012)     

      

 



 
 

3.2 Hipotesis  

1. Diduga beban kerja, motivasi dan analisis jabatan berpengaruh secara 

parsial terhadap pembinaan karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten  Kepulauan Selayar.  

2. Diduga beban kerja, motivasi dan analisis jabatan berpengaruh secara 

simultan terhadap pembinaan karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten  Kepulauan Selayar. 

3. Diduga beban kerja paling dominan berpengaruh terhadap pembinaan karir 

ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Kepulauan Selayar. 

3.3 Defenisi  Operasional Variabel 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ASN pegawai negeri sipil (PNS) 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dikarenakan 

hanya pegawai negeri sipil yang memiliki jenjang karir dalam populasi yang 

menjadi objek penelitian. Berdasarkan pada gambar kerangka pikir terhadap 

variabel penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa defenisi operasional 

variabel dan indikator serta pengukurannya sebagai berikut : 

1. Variabel Pembinaan Karir ASN  (Y) Variabel Terikat. 

Pembinaan Karir ASN adalah tingkat langkah positif seorang atasan dalam 

melaksanakan pembinaan terhadap bawahan untuk mempersiapkan generasi 

selanjutnya yang unggul dan handal dalam bekerja. Suatu pekerjaan sesuai tugas 

pokok dan fungsi yang dibebankan kepadanya, indikatornya yaitu :  

a. Pendidikan dan Pelatihan ASN, 

b. Kenaikan Pangkat, 



 
 

c. Promosi Jabatan, 

d. Pembinaan karir 

Dalam penelitian ini yang dilakukan pengukuran hanya di fokuskan pada 

ASN PNS saja dikarenakan pegawai tidak tetap (PTT) tidak memiliki jenjang 

karir yang dapat dilakukan pengukuran sehingga dianggap tidak perlu untuk 

dilakukan pengukuran. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert 

dengan skor 1 sampai 5. Jawaban pernyataan atau pertanyaan dengan pendapat 

dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). 

2. Variabel Beban Kerja (X1)   

Beban kerja adalah kondisi dimana suatu pekerjaan harus diselesaikan oleh 

seorang ASN dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang ASN mampu 

menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, 

maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja dan begitu juga sebaliknya 

apabila pekerjaan tersebut tidak mampu untuk diselesaikan maka akan disebut 

beban kerja. Adapun variabel pengukurannya adalah : 

a. Target yg harus dicapai,  

b. Kondisi Pekerjaan 

c. Standar Pekerjaan 

d. Kondisi Fisik 

3. Variabel Motivasi  (X2)  

Motivasi adalah dorongan dan semangat kerja seorang ASN dalam 

melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Variabel 



 
 

motivasi di ukur berdasarkan gagasan Herzberg dalam (Wibowo, 2012). 

Indikatornya yaitu : 

a. Pemberian Penghargaan 

b. Pengakuan prestasi kerja 

c. Tanggung jawab pekerjaan 

d. Keamanan Kerja.  

4. Variabel Analisis Jabatan (X3) 

 Analisis jabatan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi 

maupun perusahaan agar dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya 

manusia dapat dilakukan dengan tepat. Yang menjadi pengukuran dalam variabel 

ini adalah : 

a. Kelembagaan 

b. Ketatalaksanaan 

c. Kepegawaian 

d. Perencanaan Motivasi 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan nilai skor 1 

sampai 5. Jawaban pernyataan atau pertanyaan dengan pendapat dari Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar dan pelaksanaan penelitiannya yaitu pada tanggal 

16 Juli sampai dengan 16 agustus 2020. 

4.2.  Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi didefinsikan sebagai sekelompok individu yang berasal dari 

spesies yang sama yang hidup dalam wilayah atau area tertentu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun jumlah ASN yang ada pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 110 orang dengan 

rincian 45 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 65 orang pegawai tidak tetap 

(PTT). 

4.4.2  Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan melalui pengambilan sampel tidak acak 

(Non Propability sampling) yaitu dengan teknik saturation sampling (sampel 

jenuh). Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang akan diteliti tidak banyak 

sehingga tingkat bias data yang diperoleh juga relative kecil. Adapun jumlah yang 

akan sampel yang akan digunakan adalah 45 orang ASN Pegawai Negeri Sipil 

(PNS).  

 



 
 

4.3.   Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyat`aan verbal. Data 

kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya 

wawancara, analisis dokumen, kuisioner bahkan pengamatan yang telah 

dituangkan dalam catatan (transkrip). 

Sumber yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Dalam hal ini data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan hasil kuesioner yang diedarkan pada ASN. Sedangkan Data 

sekunder adalah data yang bersumber dari data penelitian sebelumnya yang 

diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini 

berupa catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. 

Instrumen penelitian dalam pengumpulan data ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner. Teknik kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan secara 

tertulis kepada setiap responden yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijawab 

atau ditanggapi, Sugiyono (2017). Kuisioner dimaksudkan untuk menjaring data 

tentang pengaruh beban kerja, motivasi dan analisis jabatan terhadap pembinaan 

karir ASN. Kuesioner adalah sejumlah steatment yang digunakan dalam upaya 

untuk memperoleh informasi dari setiap responden. Penyusunan dengan 

menggunakan kuesioner dikarenakan kuesioner merupakan suatu teknik yang 



 
 

sangat efektif dan efesien dalam pengumpulan data yang dapat menggambarkan 

keadaan responden yang sangat beragam. 

4.4  Metode Analisis 

Untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis ini dan menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan analisis data 

sebagai berikut : 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat keakuratan suatu 

kuesioner dengan mengetahui nilai kelayakan dari setiap butir-butir dalam daftar 

pernyataan dengan mendefinisikan suatu variabel. Semakin tinggi nilai r hitung 

suatu instrumen maka semakin tinggi pula tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen (Sekaran dan Bougie, 2010:327). Pengujian dilakukan pada setiap butir 

pernyataan guna mengkorelasikan antara nilai tiap butir-butir pernyataan dengan 

skor total. Pengujian validitas terhadap instrument pada penelitian ini dengan 

menggunakan korelasi product moment. 

Guna mengetahui apakah item pernyataan valid digunakan, maka dapat 

dilihat dari tingkat signifikansi hasil pengujiannya. Dimana jika nilai r hitung > 

nilai r tabel maka item pertanyaan dapat dikatakan valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas yaitu untuk mengukur tingkat konsistensi suatu alat 

ukur (kuesioner). Hasil penelitian akan dikatakan reliabel apabila terdapat 

kesamaan data pada induvidu yang berbeda. Instrumen dengan tingkat keandalan 

yang tinggi adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 



 
 

obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Artinya kuesioner 

dikatakan handal jika koesioner tersebut memberikan hasil yang konsisten jika 

digunakan secara berulang kali dengan asumsi kondisi disaat pengukuran tidak 

berubah. Pengujian digunakan menggunakan Alpha Cronbach. Keputusan 

pengujiannya adalah, apabila nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 maka 

instrumen dinyatakan reliabel. 

4.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2017) analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih variabel independen 

dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh Beban Kerja, Motivasi dan 

Analisis Jabatan terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Model yang diuji dalam penelitian ini 

bisa dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda dibawah ini       

Y = bo + b₁ X₁ + b₂ X₂ + b₃ X₃  + ei 

Keterangan : 

Y = Pembinaan karir 

Bo = Bilangan konstanta  

b₁ b₂ b₃ = Koefesien arah garis regresi  

X₁ = Beban kerja    

X₂ = Motivasi 

X₃ = Analisis jabatan 

ei = Kesalahan Prediksi (error) 



 
 

A. Pengujian Hipotesa Pertama 

Pengujian tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari 

model regresi berganda 

1) Ho berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

2) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

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

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independent 

sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% 

dan df = (n-1) (Ghozali, 2011) 

B. Pengujian Kedua 

Pengujian hipotesa ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. Hopitesa statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

1) Ho : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

2) Ha : Berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

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

(n-k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. 

C. Pengujian Ketiga 

Pengujian hipotesa ini digunakan untuk menguji variabel independen 

manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 



 
 

mengetahuinya dapat diketahui dengan membandingkan hasil pengujian regresi 

setiap variable independen pada poin nilai koevisien beta serta dari nilai t hitung 

yang paling besar setiap variable independen. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Jika menyebar mengikuti garis 

diagonalnya maka normalitas terpenuhi. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Untuk menguji 

Multikolinearitas akan digunakan angka Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance. Sebuah model regresi akan bebas dari Multikolinearitas apabila 

nilai VIF lebih kecil dari 10.  

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot yang terlihat dari output 

SPSS. Apabila titik-titik tersebar tidak teratur dan berada diataspun dibawah 

angka nol pada sumbu vertikal menunjukkan bahwa model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 



 
 

4.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi diantara variabel-

variabel yang diteliti. Untuk mengetahui hal tersebut akan digunakan angka 

Durbin Watson dalam tabel derajat kebebasan dan tingkat signifikansi 

tertentu. Model regresi akan terbebas dari masalah autokorelasi apabila 

mempunyai angka DW mendekati 2. 

4.6 Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel yang digunakan adalah skala Likert sebagai alat 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok otang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Peneliti memberikan lima altenatif 

kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan 

analisis kuantitatif penelitian dengan alternatif jawaban sebagai berikut : 

 Sangat Setuju (SS)   Skor 5 

 Setuju (S)    Skor 4 

 Kurang Setuju (KS)   Skor 3 

 Tidak Setuju (TS)   Skor 2  dan 

 Sangat Tidak Setuju (STS)  Skor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

A. Data Kepegawaian 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan 

salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam 

pemenuhan kebutuhan akan protein masyarakat, dimana dalam pelaksanaan 

tugasnya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai 

Negeri Sipil tahun 2019 sebanyak 45 orang dengan rincian berdasarkan golongan 

ruang dapat dilihat pada tabel 5.1.  

Tabel 5.1.  Jumlah dan Komposisi ASN Dinas Kelautan dan Perikanan  

      Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 

No Golongan Ruang Jumlah Presentase (%) 

1 

2 

3 

4 

IV 

III 

II 

I 

3 

39 

3 

- 

6.66 

86.59 

6.66 

0 

Sumber : Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar    

tahun 2019 

 

Data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa komposisi untuk 

golongan IV sebanyak 6,66 %, golongan III sebanyak 86,59 %, golongan II 

sebanyak 6,66 % dan Golongan I sebanyak 0 %. Hal ini berarti ASN Dinas 



 
 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar berada 

pada golongan III, dimana pada golongan tersebut merupakan persyaratan dalam 

mengisi posisi jabatan struktural atau jabatan dalam organisasi Dinas Kelautan 

dan Perikanan.   

B. Data Jabatan Struktural  

 Berdasarkan data jabatan struktural ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2.  Data Jabatan Struktural 

 

No 

 

Jabatan 

Jenis Kelamin  

Jumlah     Pria   Wanita 

1 Eselon II 1 - 1 

2 Eselon III 1 4 5 

3 Eselon IV 7 10 17 

 Jumlah 9 14 23 

Sumber  :  Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar 

     Tahun 2019         

Pada tabel 5.2 diatas menunjukkan jabatan struktural ASN Dinas Kelautan 

dan Perikanan berjumlah 23 orang yang terdiri dari pria 9 orang dan wanita 14 

orang. Dari jumlah pemangku eselon dibandingkan jumlah keseluruhan ASN 

menunjukkan lebih dari separuh atau 51,06 % dari jumlah pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan memiliki jabatan struktural 

5.1.2 Deskripsi Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 45 orang ASN Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh data 



 
 

karakteristik reponden yang meliputi: usia, jenis kelamin, status perkawinan, 

pendidikan terakhir dan lama bekerja, sebagai berikut : 

A. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam 

pembinaan karir ASN, karena semakin matang usia seseorang dipandang memiliki 

kemampuan lebih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Karakteristik responden menurut usia pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 5.3  

Tabel 5.3. Karakteristik Responden Menurut Usia 

Usia Responden (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

<21-30 5 11.1 

31-40 16 35.6 

>40 24 53.3 

Jumlah 45 100 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

Dari Tabel 5.3 diatas diketahui bahwa karakteristik responden pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan usia yaitu 

terbanyak dengan usia Diatas 40 tahun sebanyak 24 orang atau 53,3 %, usia   31-

40 tahun sebanyak 16 orang atau 35,6 %, usia 21 – 30 tahun sebanyak 5 orang 

atau 11,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik usia ASN Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata berada pada usia produktif, 

sehingga diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung 

jawab dan pembinaan karier ASN sangat penting untuk dilaksanakan dalam 

organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 



 
 

B. Jenis Kelamin 

         Jenis kelamin responden dalam penelitian ini terdiri dari pria dan 

perempuan. Karakteristik responden menurut jenis kelamin pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

Pria 25 55.6 

Perempuan 20 44.4 

Jumlah 45 100 

       Sumber: Hasil pengolahan kuisioner 

Dari Tabel 5.4 diatas diketahui bahwa karakteristik responden pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jenis kelamin 

yaitu laki-laki sebanyak 25 orang atau 55,6 %, sedangkan perempuan 20 orang 

atau 44,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh laki-laki, karena kegiatan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar lebih banyak dilaksanakan 

dilapangan sehingga membutuhkan pegawai laki-laki yang mempunyai 

kemampuan fisik dan waktu yang relative lebih fleksibel dalam bekerja. 

C. Status Perkawinan 

Status perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

karier ASN, karena status perkawinan dapat memotivasi seseorang untuk 

meningkatkan karier, tetapi jika dianggap beban maka karier juga akan mengalami 

penurunan. Karakteristik responden menurut status perkawinan ASN Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada       

Tabel 5.5 



 
 

 

Tabel 5.5. Karakteristik Responden Menurut Status Perkawinan  

Status Perkawinan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Kawin 39 86.7 

Belum Kawin 6 13.3 

Jumlah 45 100 

 Sumber: Hasil pengolahan kuisioner 

Dari Tabel 5.5 diatas diketahui bahwa karakteristik responden pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan status 

perkawinan yaitu sebanyak 39 orang atau 86,7 % ASN dengan status kawin, 

sedangkan 6 orang atau 13,3 % dengan status belum kawin. Hal ini menunjukkan 

bahwa ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pada 

umumnya dengan status kawin. Meskipun sebagian besar pegawai Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar telah kawin, namun tidak terlihat 

ada perbedaan pembinaan karir antara yang berstatus kawin dengan yang berstatus 

belum kawin.  

D. Pendidikan Terakhir 

Pendidikan terakhir adalah jenjang pendidikan yang telah ditamati oleh 

responden. Tingkat pendidikan responden akan mempengaruhi cara berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan tugasnya selaku ASN, karena kemampuan 

individu akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah dilaluinya. 

Karakteristik responden menurut pendidikan terakhir ASN Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 5.6.  

 



 
 

Tabel 5.6. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan  

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner 

Dari Tabel 5.6 diatas diketahui bahwa karakteristik responden pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pendidikan 

yaitu terbanyak dengan pendidikan sarjana strata satu sebanyak 34 orang atau 75,6 

%, SLTA sebanyak 5 orang atau 11,1 % dan Diploma sebanyak 1 orang atau 2,2 

% dan strata dua sebanyak 5 orang atau 11,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa ASN 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya 

berpendidikan strata satu, sehingga akan semakin penting pembinaan karier 

terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.  

E. Lama Bekerja 

Lama kerja atau masa kerja seseorang menunjukkan pengalaman yang lebih 

dari seseorang dibandingkan rekan kerja yang lain.  Karakteristik responden 

menurut lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

 

 

 

 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

SMA/SUPM 5 11.1 

D3 1 2.2 

D4/S1 34 75.6 

S2 5 11.1 

Jumlah 45 100 



 
 

Tabel 5.7. Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah (orang) Persentase (%) 

1-10 25 55.6 

        11-20 15 33.3 

21-30 4 8.9 

>30 1 2.2 

Jumlah 45 100 

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner 

Dari Tabel 5.7 diatas diketahui bahwa karakteristik responden pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan lama bekerja 

atau masa kerja yaitu terbanyak dengan lama kerja kurang 1 – 10 tahun sebanyak 

25 orang atau 55,6 %, lama kerja 11 – 20 tahun sebanyak 15 orang atau 33,3 %, 

lama kerja 21 – 30 tahun sebanyak 4 orang atau 8,9 % dan diatas 30 Tahun 

sebanyak 1 orang atau 2,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya telah memiliki 

pengalaman kerja yang cukup lama, dengan banyaknya pengalaman yang didapat 

selama bekerja dan kecakapan yang tinggi karena terbiasa melakukan pekerjaan 

tersebut sehingga kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah dipandang 

akan lebih baik. 

5.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu beban kerja (X1), 

Motivasi (X2) dan Analisis Jabatan (X3), serta satu variabel dependen yaitu 

Pembinaan Karir (Y). Karakteristik dari setiap variabel akan diuraikan sebagai 

berikut : 

 



 
 

A. Variabel Pembinaan Karier (Y) 

Pembinaan karier adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu 

yang dicapai dalam rangka memcapai karier yang diinginkan. Data distribusi 

jawaban responden terhadap variabel pembinaan karier dapat dilihat pada      

Tabel 5.8 

Tabel 5.8. Deskripsi Variabel Pembinaan Karier (Y) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

Rata-

rata 

Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

    TS  

    (2) 

STS 

(1) 

 

1. Sebelum menduduki 

jabatan, Seorang ASN 

seharusnya diberi 

pendidikan dan pelatihan 

sehingga dapat 

mengetahui tugas dan 

tanggung jawab  mutlak 

 

 

 

8 

(17,8) 

 

 

 

26 

    (57,8) 

 

 

 

10 

(22,2) 

 

 

 

1 

(2,2) 

  

 

 

 

3,91 

2 Kenaikan pangkat ASN 

telah diatur dalam 

Peraturan perundangan 

undangan secara 

berjenjang 

 

5 

    

(11,

1) 

 

32 

(71,1) 

 

8 

(17,8) 

   

 

3,93 

3 Sistem pembinaan karir 

pegawai, perlu dirancang 

suatu pola karir pegawai 

yang sesuai dengan misi 

organisasi sehingga 

promosi jabatan  

akan terlaksana dengan 

objektif 

 

 

 

12 

(26,

7) 

 

 

 

29 

(64,4) 

 

 

 

4 

 (8,9) 

   

 

 

 

4,17 

4 

 

Belum optimalnya 

pelaksanaan pembinaan 

karir ASN terutama 

dilihat dari aspek 

objektivitas, keadilan, 

dan transparansi 

 

 

7 

(15,

6) 

 

 

33 

(73,3) 

 

 

4 

(8,9) 

 

 

1 

(2,2) 

  

 

4,02 

 Jumlah rata-rata Variabel 4.01 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner  



 
 

Tabel 5.8 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel pembinaan karier adalah dalam indikator system pembinaan karir ASN 

perlu dirancang suatu pola karir ASN sesuai dengan misi organisasi sehingga 

promosi jabatan akan terlaksana dengan objektif memiliki rata-rata skor sebesar 

4,17, indikator belum optimalnya pembinaan karir ASN terutama dilihat dari 

aspek objektivitas, keadilan dan transparansi memiliki rata-rata skor sebesar 4,02, 

indikator kenaikan pangkat ASN telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan secara berjenjang, memiliki rata-rata skor sebesar 3,93, indikator 

sebelum menduduki jabatan, ASN harusnya diberikan Pendidikan dan pelatihan 

agar mengetahui tugas dan tanggung jawab mutlak memiliki rata-rata skor sebesar 

3,91. Dengan demikian nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel 

pembinaan karier adalah 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karier 

ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong 

baik. 

B. Beban Kerja (X1) 

Beban kerja adalah salah satu komponen dalam pembinaan karier yang 

menunjang dalam meningkatkan pembinaan karir seorang ASN. Data distribusi 

jawaban responden terhadap variabel beban kerja dapat dilihat pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9. Deskripsi Variabel Beban Kerja (X1) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

   Rata-

rata Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS  

(3) 

TS  

(2) 

   STS 

   (1) 

 

1. Target pekerjaan 

yang harus saya 

capai sudah sangat 

jelas 

 

8 

(17,8) 

 

26 

(57,8) 

 

10 

(22.2) 

 

1 

(2,2) 

  

3,91 



 
 

2. Pada saat-saat 

tertentu saya 

menjadi sangat 

sibuk dengan 

pekerjaan saya 

 

4 

(8,9) 

 

34 

(75,6) 

 

7 

(15,6) 

   

 

3,93 

3. Beban kerja saya 

sehari-hari sudah 

sesuai dengan 

standar pekerjaan 

saya 

 

12 

(26,7) 

 

27 

(60,0) 

 

6 

(13,3) 

   

 

4,13 

4. Pekerjaan yang 

ditunda tunda akan 

menjadi beban 

yang dapat 

mempengaruhi 

kondisi kesehatan 

 

 

7 

(15,6) 

 

 

34 

(75,6) 

 

 

 

3 

(6,7) 

 

 

1 

(2,2) 

  

 

4,04 

 Jumlah rata-rata Variabel 4,00 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Tabel 5.9 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel beban kerja adalah indikator beban kerja saya sehari-hari sudah sesuai 

dengan standar pekerjaan saya memiliki rata-rata skor sebesar 4,13, indikator 

pekerjaan yang ditunda-tunda akan menjadi beban yang dapat mempengaruhi 

kondisi kesehatan memiliki rata-rata skor sebesar 4,04, indikator pada saat-saat 

tertentu saya menjadi sangat sibuk dengan pekerjaan saya memiliki rata-rata skor 

sebesar 3,93, indikator target pekerjaan yang harus saya capai sudah sangat jelas 

memiliki rata-rata skor sebesar 3,91. Dengan demikian nilai rata-rata skor dari 

semua indikator variabel pembinaan karier adalah 4,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa beban kerja tergolong baik sehingga diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap pembinaan karier ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 



 
 

C. Variabel Motivasi (X2) 

Motivasi adalah proses secara sistematis mungubah tingkah laku ASN untuk 

mencapai tujuan. Data distribusi jawaban responden terhadap variabel motivasi 

dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.10. Deskripsi Variabel Motivasi (X2) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

Rata 

-rata 

Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS  

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

 

1. ASN merasa gaji/insentif 

yang diterima sudah 

memenuhi kebutuhan 

pribadi dan keluarga 

 

8 

(17,8) 

 

26 

(57,8) 

 

10 

(22,2) 

 

1 

(2,2) 

  

3,91 

2 ASN diberi kesempatan 

mengembangkan potensi 

diri untuk mencapai 

kemajuan dalam prestasi 

dan karir 

 

4 

(8,9) 

 

33 

(73,3) 

 

8 

(17,8) 

   

 

3,91 

3 ASN merasa puas 

terhadap kejelasan tugas 

dan tanggung jawab 

penyelesaian pekerjaan 

saat ini 

 

12 

(26,7) 

 

27 

(60,0) 

 

6 

(13,3) 

   

 

4,13 

4 Sarana dan prasarana 

dalam bekerja sudah 

memadai sehingga 

menjamin keamanan 

dalam bekerja 

 

7 

(15,6) 

 

34 

(75,6) 

 

3 

(6,7) 

 

 

1 

(2,2) 

  

4,04 

 Jumlah rata-rata Variabel 3,99 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner  

Tabel 5.10 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel motivasi adalah indikator ASN merasa puas terhadap kejelasan tugas dan 

tanggung jawab penyelesaian pekerjaan saat ini memiliki rata-rata skor sebesar 

4,13, indikator sarana dan prasarana dalam bekerja sudah memadai sehingga 

menjamin keamanan dalam bekerja memiliki rata-rata skor sebesar 4,04, indikator 



 
 

ASN merasa gaji/insentif yang diterima sudah memenuhi kebutuhan pribadi dan 

keluarga memiliki rata-rata skor sebesar 3,91, indikator ASN diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemajuan dalam 

prestasi dan karir memiliki rata-rata skor sebesar 3,91. Dengan demikian, nilai 

rata-rata skor dari semua indikator variabel Motivasi adalah 3,99. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi tergolong baik sehingga diharapkan dapat 

memberikan pengaruh terhadap pembinaan karier ASN Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

D. Variabel Analisis Jabatan (X3) 

Analisis jabatan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi bawahan 

agar mau bekerjasama dengan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi. Data distribusi jawaban responden terhadap variabel analisis jabatan 

dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut ini: 

Tabel 5.11. Deskripsi Variabel Analisis Jabatan (X3) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

Rata-

rata 

Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

 (3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

 

1 Desain kerja sangat 

mempengaruhi 

kualitas kehidupan 

kerja, yang tercermin 

pada kepuasan 

pegawai pemegang 

jabatan 

 

 

 

 

9 

(20,0) 

 

 

 

25 

(55,6) 

 

 

 

10 

(22,2) 

 

 

 

1 

(2,2) 

  

 

 

3,93 

2 Saya memiliki 

perencanaan kerja 

sesuai dengan 

perjanjian kerja 

 

 

6 

(13,3) 

 

32 

(71,1) 

 

7 

(15,6) 

   

3,97 



 
 

3 Tugas dan fungsi dari 

ASN pada organisasi 

anda telah sesuai dan 

memenuhi standar 

yang telah ditentukan 

 

12 

(26,7) 

 

28 

(62,2) 

 

5 

(11,1) 

   

 

4,15 

4  Perencanaan Motivasi 

ASN dalam lingkup 

Dinas telah diatur 

dengan baik  

 

7 

(15,6) 

 

34 

(75,6) 

 

3 

(6,7) 

 

1 

(2,2) 

  

4,04 

 
Jumlah rata-rata Variabel 4,02 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Tabel 5.11 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel analisis jabatan adalah indikator tugas dan fungsi dari ASN pada 

organisasi anda telah sesuai dan memenuhi standar yang telah ditentukan 

memiliki rata-rata skor sebesar 4,15, indikator perencanaan motivasi dalam 

lingkup dinas telah diatur dengan baik memiliki rata-rata skor sebesar 4,04, 

indikator saya memiliki perencanaan kerja sesuai dengan perjanjian kerja 

memiliki rata-rata skor sebesar 3,97, indikator desain kerja sangat mempengaruhi 

kualitas kehidupan kerja yang tercermin pada kepuasan pegawai pemegang 

jabatan memiliki rata-rata skor sebesar 3,93. Dengan demikian nilai rata-rata skor 

dari semua indikator variabel analisis jabatan adalah 4,02. Hal ini menunjukkan 

bahwa analisis jabatan tergolong baik sehingga diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap pembinaan karier ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

5.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

A. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya pernyataan. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 



 
 

ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti 

secara tetap. Kriteria keputusannya adalah instrumen dikatakan valid apabila 

memiliki koefisien korelasi Pearson Product Moment (r) > Nilai Product momen 

(r Tabel). Data uji validitas dapat dilihat pada Tabel 5.12. 

Tabel 5.12. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

  Pearson  

correlation 

   (r hitung)   

Nilai 

Product 

momen       

(r tabel) 

(N=45;        

α 0,05) 

Keterangan 

Pembinaan 

Karier  

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

0,769 

0,642 

0,637 

0,683 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Beban Kerja 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,751 

0,643 

0,616 

0,736 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Motivasi  

(X2 ) 

X2 .1 

X2 .2 

X2 .3 

X2 .4 

0,733 

0,684 

0,650 

0,722 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Analisis 

Jabatan  

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

0,751 

0,694 

0,607 

0,734 

0,294 

0,294 

0,294 

0,294 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Tabel 5.12 diatas menunjukkan hasil uji validitas variabel pembinaan karier 

diperoleh nilai pearson correlation (r hitung) antara 0,637 sampai 0,769 atau        

r hitung > r tabel (0,294), artinya setiap item pernyataan dari variabel pembinaan 

karier yang digunakan dalam kuisioner penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas variabel beban kerja diperoleh nilai pearson correlation     

(r hitung) antara 0,616 sampai 0,751 atau r hitung > r tabel (0,294) artinya setiap 



 
 

item pernyataan dari variabel beban kerja yang digunakan dalam kuisioner 

penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas variabel Motivasi diperoleh nilai pearson correlation         

(r hitung) antara 0,650 sampai 0,733 > r tabel (0,294) artinya setiap item 

pernyataan dari variabel motivasi yang digunakan dalam kuisioner penelitian 

adalah valid.   

Hasil uji validitas variabel Analisis Jabatan diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,607 sampai 0,751 > r tabel (0,294) artinya setiap 

item pernyataan dari variabel analisis jabatan yang digunakan dalam kuisioner 

penelitian adalah valid. 

B. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel 

atau handal apabila memiliki koefisien reliabilitas (α) sebesar > 0,60. Data uji 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.13. 

Tabel 5.13. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pembinaan Karier (Y) 0,622 Reliabel 

Beban Kerja (X1) 0,621 Reliabel 

Motivasi (X2 ) 0,641 Reliabel 

Analisis Jabatan (X3) 0,642 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 



 
 

Tabel 5.13 diatas menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel pembinaan 

karier diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,622 lebih besar dari syarat koefisien 

reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya setiap item pernyataan dari variabel 

pembinaan karier yang digunakan dalam kuisioner penelitian adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel beban kerja diperoleh nilai cronbach’s alpha 

0,621 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya setiap 

item pernyataan dari variabel beban kerja yang digunakan dalam penelitian adalah 

reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel motivasi diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,641 

lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya setiap item 

pernyataan dari variabel motivasi yang digunakan dalam kuisioner penelitian 

adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel analisis jabatan diperoleh nilai cronbach’s alpha 

0,642 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya setiap 

item pernyataan dari variabel analisis jabatan yang digunakan dalam kuisioner 

penelitian adalah reliabel. 

5.1.5.  Uji  Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 5.2 



 
 

 

                                            Gambar 5.2.  Hasil Uji Normalitas 

Gambar 5.2 diatas menunjukkan sebaran titik plot berada disepanjang atau 

sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini memenuhi syarat asumsi normalitas. 

B. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik, 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat 

dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan CI (Condition Index), 

jika VIF < 10 atau CI > 0,10 tidak terdapat multikolinieritas. Uji Multikolinieritas 

dapat lihat pada Tabel 5.14. 

 

 

 



 
 

 

Tabel 5.14. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Beban kerja .147 6.813 

Motivasi .188 5.333 

Analisis Jabatan .403 2.480 

a. Dependent Variable: Pembinaan Karir 

        Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner 

Tabel 5.14 diatas menunjukkan bahwa beban kerja, motivasi dan analisis 

jabatan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar 

dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian tidak terjadi 

multikolinieritas, maka hubungan antar variabel independen dapat diterima. 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain.  Jika sebaran titik plot yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika 

sebaran titik plot menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 5.3. 



 
 

 

       Gambar 5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 5.3 diatas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur dan titik-titik plot menyebar. 

D. Uji Autokorelasi  

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. 

Jika terjadi autokorelasi maka perasamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak 

layak digunakan dalam memprediksi suatu hubungan. Ada tidaknya korelasi 

dideteksi dengan mengunakan uji Durbin Watson, dengan ketentuan terjadi 

autokorelasi positif jika DW di bawah -2 (DW < -2) dan tidak terjadi autokorelasi 

jika DW berada diantara -2 dan +2 (-2 ≤ DW ≤ +2). Hasil uji autokorelasi dapat 

dilihat pada Tabel 5.15 berikut ini: 

 

 

 



 
 

       Tabel 5.15.  Hasil Uji  Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .842a .709 .688 .7845 1.554 

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

b. Dependent Variable: Y 

  

Sumber : Hasil Pengolahan Kusioner    

Tabel 5.15 diatas menunjukkan bahwa beban kerja, motivasi dan analisis 

jabatan memiliki nilai Durbin Watson (DW hitung) 1.554. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, yaitu -2 ≤ 2 ≤ 1,554. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak terjadi autokorelasi. 

Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. 

E. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan 

perhitungan regresi linear berganda antara beban kerja (X1), Motivasi (X2), dan 

analisis jabatan (X3), terhadap pembinaan karier (Y) dengan dibantu program 

SPSS dalam proses perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 5.16. 

Tabel 5.16. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
   Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.116 1.304  

Beban kerja .552 .202 .600 

Motivasi  .010 .172 .011 

Analisis Jabatan  .243 .116 .277 
a. Dependent Variable: pembinaan karier 

      Sumber: Hasil Pemgolahan Kuisioner 



 
 

Tabel 5.16 diatas menunjukkan hasil olah data regresi atas beban kerja (X1), 

motivasi (X2), dan analisis jabatan (X3) terhadap pembinaan karier (Y). Hasil 

persamaan regresi linear berganda dari model penelitian ini yaitu: 

Y = 3,116 + 0,552 X1 + 0,010 X2 + 0,243 X3 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas, dapat di uraikan 

sebagai berikut: 

1. Konstanta a sebesar 3,116 menyatakan bahwa jika variabel beban kerja (X1), 

motivasi (X2), dan analisis jabatan (X3) tidak ada, maka pembinaan karier 

tetap ada sebesar Y = 3,116 satuan. 

2. Koefisien X1 sebesar 0,552 menunjukkan bahwa variabel beban kerja (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan karier atau dengan 

kata lain jika ada beban kerja, maka pembinaan karier pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan naik 0,552 atau 

55,2 persen. 

3. Koefisien X2 sebesar 0,010 menunjukkan bahwa variabel motivasi (X2) 

berpengaruh positif terhadap pembinaan karier atau dengan kata lain jika 

motivasi ditingkatkan, maka pembinaan karier pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan naik sebesar 0,010 atau 1,0 

persen. 

4. Koefisien X3 sebesar 0,243 menunjukkan bahwa variabel analisis jabatan 

(X3) berpengaruh negatif terhadap pembinaan karier atau dengan kata lain 

jika analisis jabatan ditingkatkan, maka pembinaan karier pegawai Dinas 



 
 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan turun sebesar 

0,243 atau 24,3 persen. 

5.1.6  Pengujian Hipotesis 

A. Uji –T 

Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independen (beban kerja, motivasi dan analisis jabatan) secara individu/parsial 

terhadap variabel dependen (pembinaan karier). Hasil uji-t dapat dilihat pada 

Tabel 5.17. 

Tabel 5.17. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji t 

Coefficientsa 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.116 1.204  2.390 .022 

Beban kerja .552 .202 .600 2.729 .009 

Motivasi .010 .172 .011 .056 .956 

Analisis Jabatan .243 .116 .277 2.088 .043 

a. Dependent Variable: Pembinaan Karir      
 

       Sumber : Hasil Pengolahan Kuisioner 

Tabel 5.17 diatas menunjukkan nilai t hitung dari hasil perhitungan SPSS 

untuk masing-masing variabel yaitu variabel pembinaan karier diperoleh nilai t 

hitung 2,390, variabel beban kerja diperoleh t hitung 2,729, variabel motivasi 

diperoleh t hitung 0,056, dan variabel analisis jabatan diperoleh t hitung 2,088. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel 

independen dengan variabel dependen, akan dilakukan pengujian hipotesis 

sebagai berikut : 



 
 

1. Uji Pengaruh Variabel Beban Kerja Terhadap Pembinaan Karier. 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Beban kerja 

terhadap pembinaan karier. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai t hitung dengan nilai t tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya 

sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho; bi=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel beban kerja (X1) 

terhadap variabel pembinaan karier (Y).  

Ha; bi<0, artinya ada pengaruh negatif antara variabel beban kerja (X1) 

terhadap variabel pembinaan karier (Y).  

Ha; bi>0, artinya ada pengaruh positif antara variabel beban kerja (X1) 

terhadap variabel pembinaan karier (Y). 

b) Menentukan tingkat signifikan 

        Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k-1) = t(45-3-1) = t(41) = 2,01954 

c) Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya t hitung = 

2,729 

d) Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,729 < 2,01954 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila 2,729 > 2,01954 

      Dari hasil analisis uji t untuk variabel beban kerja terhadap pembinaan 

karier diperoleh hasil bahwa t hitung 2,729 > t tabel 2,01954 dan nilai signifikan                      

t 0,009 < 0,05, menandakan bahwa beban kerja (X1) mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembinaan karier (Y). Maka Ha diterima dan Ho ditolak. 



 
 

2. Uji Pengaruh Variabel Motivasi Terhadap Pembinaan Karir Pegawai. 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi terhadap 

pembinaan karier. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut : 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho: bi=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel motivasi (X2) terhadap 

variabel pembinaan karier (Y). 

Ha: bi<0, artinya ada pengaruh negatif antara motivasi (X2) terhadap 

variabel pembinaan karier (Y). 

Ha: bi>0, artinya ada pengaruh positif antara motivasi (X2) terhadap 

variabel pembinaan karier (Y). 

b) Menentukan tingkat signifikan 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k-1) = t(45-3-1) = t(41) = 2,01954 

c) Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya                                 

t hitung = 0,056 

d) Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 0,056 < 2,01954 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  0,056 > 2,01954 

Dari hasil analisis uji t untuk variabel Motivasi terhadap pembinaan karier 

diperoleh hasil bahwa t hitung 0,056 < t tabel 2,01954 dan nilai signifikan t                

0,956 > 0,05, menandakan bahwa motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap 

pembinaan karier (Y). Maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

3. Uji Pengaruh Variabel Analisis Jabatan Terhadap Pembinaan Karier. 



 
 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh analisis jabatan 

terhadap pembinaan karier. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai 

berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho; bi=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel analisis jabatan (X3)  

terhadap variabel pembinaan karier (Y). 

Ha; bi<0, artinya ada pengaruh negatif antara variabel analisis jabatan (X3)  

terhadap variabel pembinaan karier (Y). 

Ha; bi>0, artinya ada pengaruh positif antara  variabel analisis jabatan (X3)  

terhadap variabel pembinaan karier (Y). 

b) Menentukan tingkat signifikan 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k-1) = t(45-3-1) = t(44) = 2, 

c) Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya t hitung = 

2,088 

d) Keputusan 

 Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,088 < 2,01954 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  2,088 > 2,01954 

Dari hasil analisis uji t untuk variabel analisis jabatan terhadap pembinaan 

karier diperoleh hasil bahwa t hitung 2,088 > t tabel 2,01954 dan nilai 

signifikan t 0,043 < 0,05,  menandakan bahwa analisis jabatan (X3) tidak 

berpengaruh terhadap pembinaan karir (Y). Maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. 



 
 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel 

independen (beban kerja, motivasi dan analisis jabatan) secara bersama-sama 

dapat menjelaskan variabel dependen (pembinaan karier). Hasil Koefisien 

Determinasi (R2) dapat dilihat pada Tabel 5.18. 

Tabel 5.18. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

 
                                               Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .842a .709 .688 .7845 

a. Predictors: (Constant), beban kerja, Motivasi dan analisis jabatan 
b. Dependent Variable: pembinaan karier 

       Sumber : Hasil Pengolahan Kuisioner 

Tabel 5.18 diatas menunjukkan nilai R Square atau koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,709. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh 

variabel beban kerja, motivasi dan analisis jabatan terhadap pembinaan karier 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 70,9 

persen, sedangkan sisanya sebesar 29,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. Dari hasil R Square ini memperlihatkan bahwa beban 

kerja, motivasi dan analisis jabatan mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam membentuk capaian pembinaan karier pegawai pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 



 
 

B. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

         Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat semua variabel 

independen yaitu beban kerja, motivasi dan analisis jabatan dan variabel dependen 

adalah pembinaan karier. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat 

pada tabel  5.19. 

Tabel 5.19.  Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 61.568 3 20.523 33.347 .000a 

Residual 25.232 41 .615   

Total 86.800 44    

Sumber  : Hasil Pengolahan Kuisioner  

    

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F 

hitung 33,347 > F tabel 2,83 dengan tingkat signifikan untuk pengaruh X1,X2 dan 

X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05. Keputusannya adalah 

Ho ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel maka disimpulkan bahwa 

variabel beban kerja, motivasi dan analisis jabatan berpengaruh secara simultan 

dan signifikan terhadap pembinaan karier ASN pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

C. Uji variabel mana yang paling dominan 

Pengujiuan ini dapat dilakukan dengan melihat hasil Uji-t. Dengan  melihat 

nilai t hitung kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

(beban kerja, motivasi dan analisis jabatan) secara individu/parsial terhadap 

variabel dependen (pembinaan karier). Nilai t hitung yang paling besar 



 
 

menunjukkan variabel mana yang paling dominan. Hasil uji-t dapat dilihat pada 

Tabel 5.17 diatas. 

Berdasarkan data pada table 5.17, dari ketiga variabel independen terlihat 

bahwa variabel beban kerja (X1) yang paling dominan mempunyai pengaruh 

dalam meningkatkan pembinaan karier pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar karena diperoleh angka Standardized Coefficients 

atau angka beta paling besar yaitu 0,552 atau 55,2 persen dibandingkan variabel 

motivasi (X2) sebesar 0,010 atau 1,0 persen dan variabel analisis jabatan (X3) 

sebesar 0,243 atau 24,3 persen. 

5.2.   Pembahasan 

5.2.1. Pengaruh Beban Kerja (X1) terhadap Pembinaan Karier (Y) 

Beban kerja adalah suatu tekanan yang terjadi dalam lingkungan kerja yang 

dirasakan seseorang baik disadari ataupun tidak dalam melaksanan tugas yang 

diberikan kepadanya berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi masing-masing 

ASN. Dari hasil penelitian berdasarkan nilai rata-rata skor variabel beban kerja 

terhadap 45 responden diperoleh nilai rata-rata skor tertinggi adalah Indikator 

beban kerja saya sehari-hari sudah sesuai dengan standar pekerjaan saya sebesar 

4,13 dan nilai rata-rata skor terendah adalah indikator target pekerjaan yang harus 

saya capai sudah sangat jelas sebesar 3,91. Hasil keseluruhan indikator beban 

kerja diperoleh rata-rata skor variabel sebesar 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

beban kerja adalah variabel yang berpengaruh dalam pembinaan karir ASN pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, artinya jika 



 
 

indikator beban kerja dimaksimalkan maka pembinaan karier akan jauh lebih 

meningkat. 

Hasil uji validitas menunjukkan variabel beban kerja diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,616 sampai 0,751 atau r hitung > r tabel 0,294 

artinya setiap item pernyataan dari variabel beban kerja yang digunakan dalam 

penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas variabel beban kerja diperoleh nilai 

cronbach’s alpha 0,621 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 

0,60, artinya setiap item pernyataan dari variabel beban kerja yang digunakan 

dalam penelitian adalah reliabel.  

Pengaruh variabel beban kerja terhadap pembinaan karier diperoleh              

t hitung 2,729 > t tabel 2,01954 dan nilai signifikan t 0,009 < 0,05, menandakan 

bahwa beban kerja (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembinaan karier (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara beban kerja terhadap pembinaan karier dapat 

diterima. Artinya beban kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Kepulauan Selayar mampu meningkatkan pembinaan karier  pegawai. 

Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa beban kerja yang dirasakan 

oleh setiap ASN tentu mempunyai dampak yang berpengaruh positif bagi 

organisasi. Berdasarkan penelusuran respon dari responden (pernyataan untuk 

variabel beban kerja) responden rata-rata menjawab setuju. Tentang adanya beban 

kerja lebih banyak pada ASN yang memiliki Keterampilan dan Kemampuan 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang dihadapi, tentu dapat 



 
 

membawa pengaruh yang positif dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat 

disebabkan setiap ASN memiliki tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi dan 

akan berdampak pada perkembangan karier atau kemajuan karier.  Beban kerja 

merupakan faktor yang penting dalam pembinaan karier seorang pegawai yang 

baik dan etis dalam organisasi.  Komitmen dalam program pembinaan karier ASN 

sebagai SDM dalam organisasi dapat membantu organisasi dalam mencapai visi 

dan misi organisasi. 

Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya membahas tentang 

Pengaruh Kompetensi Dan Beban Kerja Terhadap Motivasi dan Dampaknya 

Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Dharmasraya dan ditemukan bahwa beban kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi dan kinerja.  

5.2.2. Pengaruh Motivasi (X2) Terhadap Pembinaan Karier (Y) 

Motivasi merupakan sesuatu yang perlu untuk dimiliki oleh setiap ASN 

dalam upaya meningkatkan kualifikasi dan pada akhirnya akan membantu 

organisasi mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Dari hasil penelitian 

berdasarkan nilai rata-rata skor variabel motivasi diperoleh nilai rata-rata skor 

tertinggi adalah indikator pegawai merasa puas terhadap kejelasan tugas dan 

tanggung jawab penyelesaian pekerjaan saat ini sebesar 4,13 dan nilai rata-rata 

skor terendah adalah ASN diberi kesempatan mengembangkan potensi diri dan 

mencapai kemajuan dalam prestasi dan karir sebesar 3,91. Dari hasil keseluruhan 

indikator motivasi diperoleh rata-rata skor sebesar 3,99. Hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi untuk ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan 



 
 

Selayar tergolong baik, artinya setiap indikator dari variabel motivasi jika 

dimaksimalkan dalam pekerjaan maka akan meningkatkan keterampilan ASN 

dalam bekerja, sehingga bisa memberikan pengaruh dalam meningkatkan 

pembinaan karier ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

Hasil uji validitas menunjukkan variabel motivasi diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,650 sampai 0,733 atau r hitung > r tabel 0,294 

artinya setiap item pernyataan dari variabel Motivasi yang digunakan dalam 

penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas variabel motivasi diperoleh nilai 

cronbach’s alpha 0,641 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 

0,60, artinya setiap item pernyataan  dari variabel motivasi yang digunakan dalam 

penelitian adalah reliabel.  

Pengaruh variabel motivasi terhadap pembinaan karier di peroleh t hitung 

0,056 < t tabel 2,01954 dan nilai signifikan t 0,956 > 0,05, menandakan bahwa 

variabel motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap pembinaan karier (Y). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

motivasi terhadap pembinaan karier ditolak. Artinya variabel motivasi tidak 

mempengaruhi terjadinya peningkatan terhadap pembinaan karir pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan.  

Berdasarkan hasil kuisioner, motivasi mendapatkan hasil yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembinaan karir dikarenakan kurangnya 

perhatian Pemerintah Daerah atas hak dari setiap ASN tentang penghasilan dan 



 
 

pengembangan kompetensi yang sebenarnya dijamin oleh UU ASN Nomor 5 

Tahun 2014 pada Pasal 21. Diketahui bahwa penghasilan dan pengembangan 

kompetensi adalah hak yang sangat mendasar bagi ASN yang dapat memotivasi 

dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari karena dapat menjadi dorongan atau 

daya penggerak sehingga menciptakan kegairahan kerja terhadap ASN sehingga 

mau bekerja lebih efektif. Hal ini jg didukung oleh Teori hirarki dimana dikatakan 

bahwa kebutuhan mengikuti teori jamak yakni seseorang berperilaku atau bekerja, 

karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow 

berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Artinya bila 

kebutuhan pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan muncul menjadi 

yang utama. Abraham Maslow dalam Muslimin (2016) menyatakan bahwa dalam 

setiap orang mempunyai lima jenjang kebutuhan pokok dan diantaranya adalah 

penghasilan dan pengembangan kompetensi. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Hasil penelitian sebelumnya tentang 

Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik 

LP3I Medan. Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan Politeknik LP3I 

Medan. 

5.2.3. Pengaruh Analisis jabatan (X3) Terhadap Pembinaan karier (Y) 

Analisis jabatan merupakan cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dari hasil 

penelitian berdasarkan nilai rata-rata skor variabel analisis jabatan terhadap 45 

responden diperoleh nilai rata-rata skor tertinggi adalah indikator tugas dan fingsi 



 
 

dari ASN pada organisasi anda telah sesuai dan memenuhi standar yang telah 

ditentukan sebesar 4,15 dan nilai rata-rata skor terendah adalah indikator desain 

kerja sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, yang tercermin pada 

kepuasan pegawai pemegang jabatan sebesar 3,93. Hasil keseluruhan indikator 

analisis jabatan diperoleh rata-rata skor variabel analisis jabatan adalah 4,02. Hal 

ini menunjukkan bahwa analisis jabatan tergolong baik, artinya jika indikator 

analisis jabatan dimaksimalkan maka pembinaan karier pegawai akan meningkat. 

Hasil uji validitas menunjukkan variabel analisis jabatan diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,607 sampai 0,751 atau r hitung > r tabel 0,294 

artinya setiap item pernyataan dari variabel analisis jabatan yang digunakan dalam 

penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas variabel analisis jabatan diperoleh 

nilai cronbach’s alpha 0,642 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) 

sebesar 0,60, artinya setiap item pernyataan  dari variabel analisis jabatan yang 

digunakan dalam penelitian adalah reliabel.  

Pengaruh variabel analisis jabatan terhadap pembinaan karier diperoleh         

t hitung 2,088 > t tabel 2,01954 dan nilai signifikan t 0,043 < 0,05, menandakan 

bahwa analisis jabatan (X3) mempunyai pengaruh positif dan  signifikan terhadap 

pembinaan karier (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara analisis jabatan terhadap pembinaan karir dapat 

diterima. Artinya analisis jabatan di Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten 

Kepulauan Selayar mampu meningkatkan pembinaan karier pegawai. Adanya 

pengaruh tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis jabatan yang 



 
 

dijalankan tentu mempunyai dampak yang selalu berpengaruh baik bagi 

organisasi. Berdasarkan penelusuran respon responden (pernyataan nomor 3 untuk 

variabel analisis jabatan) responden rata-rata menjawab setuju. Pelaksanaan 

analisis jabatan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi ASN telah terlaksana 

dengan baik sehingga menyebabkan setiap ASN dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing dengan baik yang selanjutnya dapat membawa 

pengaruh yang positif dalam mencapai tujuan organisasi. Analisis jabatan 

merupakan upaya mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi, 

dengan kata lain analisis jabatan  akan  membantu dalam mengarahkan ASN 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sekaligus mengawasinya. Oleh karena itu  

analisis jabatan memiliki peran dalam upaya pembinaan karier ASN. Peran  

analisis jabatan dalam pembinaan karier adalah sebagai panduan,  panduan  

artinya analisis jabatan memberikan petunjuk kepada ASN dalam meniti  karier. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya tentang Pengaruh 

Analisis Jabatan, Struktur Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Morowali dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

analisis jabatan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai 

Bappeda Kabupaten Morowali. 

5.2.4. Variabel Paling Dominan Berpengaruh Terhadap Pembinaan Karier 

Berdasarkan dari hasil persamaan regresi linear berganda terhadap ketiga 

variabel independen yaitu beban kerja, Motivasi dan analisis jabatan terhadap 

pembinaan karier, terlihat bahwa variabel beban kerja (X1) memiliki angka 



 
 

Unstandardized Coefficients sebesar 0,554, dibandingkan variabel motivasi 

sebesar 0,010 dan variabel analisis jabatan sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan 

bahwa beban kerja memiliki pengaruh yang dominan terhadap pembinaan karier 

ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dibuktikan dari hasil uji t terhadap variabel beban kerja (X1), Motivasi (X2) 

dan analisis jabatan (X3), diperoleh hasil bahwa variabel beban kerja (X1) dan  

analisis jabatan (X3) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan 

karir sementara variabel Motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap pembinaan 

karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Variabel beban kerja terhadap pembinaan karier diperoleh t hitung 2,729 dengan 

tingkat signifikan 0,009 yang lebih kecil dari tingkat signifikan (α) 0,05. Motivasi 

diperoleh nilai t hitung 0,056 dengan tingkat signifikan 0,956 yang lebih besar 

dari tingkat signifikan (α) 0,05 dan variabel analisis jabatan nilai t hitung 2,088 

dengan tingkat signifikan 0.043 yang lebih kecil dari tingkat signifikan (α) 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel beban kerja memiliki nilai t hitung 2,729 

lebih besar dibandingkan dengan variabel motivasi dengan t hitung 0,056 dan 

variabel analisis jabatan dengan t hitung 2,088, artinya yang paling dominan 

berpengaruh terhadap pembinaan karier pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah variabel beban kerja.  

5.2.5. Pengaruh variabel beban kerja (X1), motivasi (X2) dan analisis jabatan 

(X3) secara simultan terhadap variabel Pembinaan Karir (Y) 

Berdasarkan dari hasil persamaan regresi linear berganda pada ketiga 

variabel independen yaitu beban kerja, motivasi dan analisis jabatan terhadap 



 
 

pembinaan karier, memiliki angka dari hasil uji F sebesar 33,347 dengan nilai 

signifikan sebsesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung yang 

diperoleh adalah F hitung 33,347 > F tabel 2,83 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000 < 0,05 berarti variabel beban kerja, motivasi dan analisis jabatan 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pembinaan karier ASN pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Secara silmultan beban kerja, motivasi dan analisis jabatan berpengaruh dan 

signifikan terhadap pembinaan karir pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

dikarenakan pembinaan karir dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan 

dari berbagai macam faktor pendukung antara lain pembagian beban kerja kepada 

seluruh ASN dengan baik dan tepat, pemenuhan sarana dalam menunjang 

pelaksanaan kegiatan ASN sehingga dapat memicu motivasi dalam penyelesaian 

tugasnya serta penempatan posisi jabatan yang terencana dengan baik sehingga 

ASN menduduki jabatan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya masing-

masing. Hal ini didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang amat kompleks 

dibutuhkan Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional (Nugraha, 2012). 

Serta pendapat yang menyatakan bahwa profesionalisme aparatur akan meningkat 

seiring dengan tingkat kompetensinya. Agar dapat menjalankan tugas pokok dan 

fungsi sebagai ASN, ASN bekerja berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan 

kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-

usul, jenis kelamin serta kondisi kecacatan. 



 
 

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu dengan hasil penelitian 

menunjukkan pengembangan yang positif terhadap motivasi dan kinerja, 

karakteristik individu tidak mempengaruhi motivasi meningkatkan kinerja 

karyawan. Hasil penelitian ini juga mendukung peran mediasi parsial dalam 

hubungan antara pembinaan karir dan kinerja karyawan. Pembinaan karir 

memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai 

variabel mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

6.1    Simpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan sebelumya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel beban kerja dan analisis jabatan berpengaruh dan signifikan secara 

parsial terhadap pembinaan karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten  Kepulauan Selayar.  

2. Variabel motivasi tidak berpengaruh terhadap pembinaan karir ASN pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Kepulauan Selayar 

3. Beban kerja, motivasi dan analisis jabatan berpengaruh secara simultan dan 

signifikan terhadap pembinaan karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten  Kepulauan Selayar. 

4. Beban kerja adalah variabel paling dominan berpengaruh terhadap pembinaan 

karir ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Kepulauan 

Selayar. 

6.2   Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Beban 

kerja, Motivasi dan Analisis jabatan terhadap Pembinaan Karir ASN pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai pelengkap hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar masih jarang 

dijadikan sebagai objek penelitian yang berkaitan dengan SDM, sehingga 



 
 

kedepannya diharapkan banyak peneliti yang akan menjadikannya sebagai 

objek penelitian dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda sehingga 

dapat dijadikan acuan untuk kemajuan Dinas Kelautan dan Perikanan pada 

khususnya dan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Selayar secara umum. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap seluruh ASN dan tidak hanya 

dikhususkan pada PNS, sehingga kemampuan SDM pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab. Kepulauan Selayar secara keseluruhan dapat terlihat. 

6.3 Implikasi Penelitian 

1. Beban kerja merupakan suatu kondisi dimana ASN mengalami tekanan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN untuk mencapai 

tujuan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja 

berpengaruh dalam pembinaan karier. Hal ini mengandung implikasi agar 

Dinas Kelautan dan Perikanan lebih memperhatikan dan meningkatkan 

kinerja, pemahaman, keterampilan dan kemanpuan agar dapat meningkatkan 

performance ASN sebagai salah satu indikator dalam pembinaan karier 

sehingga visi dan misi organisasi bisa tercapai.  

2. Motivasi berarti upaya dalam meningkatkan kemampuan ASN agar dapat 

menjadi ASN yang berkualitas sehingga mampu mencapai visi dan misi 

Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Motivasi tidak berpengaruh dalam pembinaan karier ASN dalam mencapai 

visi misi organisasi. Hal ini mengandung implikasi agar organisasi dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam mencari apa saja yang dapat 

mempengaruhi dalam pembinaan karir ASN. 



 
 

3. Analisis jabatan merupakan cara organisasi dalam upaya mengarahkan ASN 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa analisis jabatan berpengaruh dalam pembinaan karier. 

Hal ini mengandung implikasi agar Dinas Kelautan dan Perikanan lebih 

memperhatikan dalam pembagian tugas setiap ASN agar sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 
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Lampiran 1. 

KUISIONER PENELITIAN 

 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. No. Responden 

2. Jenis kelamin 

3. Usia 

4. Status 

5. Pendidikan terakhir 

6. Pangkat / Golongan 

7. Jabatan  

8. Unit Kerja 

: …………(diisi oleh peneliti) 

: Laki-laki  / Perempuan  (*) 

: ………… tahun 

: Kawin / Belum kawin  (*) 

: SD /SMP /SMA/ DIPLOMA/ S1/ S2 (*) 

: …………..................................................... 

: ……………………………………..………… 

: ……………………………………….………. 

                                                                         Catatan :  * Coret yang tidak perlu 

B. Petunjuk Pengisian Kuisioner 

Penyataan di bawah ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

Bapak / Ibu setuju atau tidak setuju terhadap masing-masing pertanyaan / 

pernyataan yang disajikan.  Mohon Bapak / Ibu memilih jawaban yang paling tepat 

dengan menyilang ceklist (X) pada kotak yang tersedia. 

 

Alternatif  Jawaban :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS    

S     

KS   

TS    

STS  

=  Sangat Setuju (5) 

=  Setuju (4 )  

=  Kurang Setuju (3) 

=  Tidak Setuju (2)  

=  Sangat  Tidak Setuju (1) 



 

 

BAGIAN 1 :  BEBAN KERJA (X1) 

NO. URAIAN PERNYATAAN STS TS KS S SS 

1 
Target pekerjaan yang harus saya 

capai dalam pekerjaan sudah sangat 

jelas 

     

2 
Pada saat-saat tertentu saya menjadi 

sangat sibuk dengan pekerjaan saya 
     

3 
Beban kerja saya sehari-hari sudah 

sesuai dengan standar pekerjaan saya 
     

4 
Pekerjaan yang ditunda tunda akan 

menjadi beban yang dapat 

mempengaruhi kondisi kesehatan 

     

 

 

BAGIAN 2 :  MOTIVASI  (X2) 

 

NO. URAIAN PERNYATAAN STS TS KS S SS 

1 
ASN merasa gaji/insentif yang 

diterima sudah memenuhi kebutuhan 

pribadi dan keluarga 

     

2 

ASN diberi kesempatan 

mengembangkan potensi diri untuk 

mencapai kemajuan dalam prestasi 

dan karir 

     

3 
Pegawai merasa puas terhadap 

kejelasan tugas dan tanggung jawab 

penyelesaian pekerjaan saat ini 

     

4 
Sarana dan prasarana dalam bekerja 

sudah memadai sehingga menjamin 

keamanan dalam bekerja 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAGIAN 3 : ANALISIS JABATAN (X3) 

 

NO. URAIAN PERNYATAAN STS TS KS S SS 

1 

Desain kerja sangat mempengaruhi 

kualitas kehidupan kerja, yang 

tercermin pada kepuasan pegawai 

pemegang jabatan 

     

2 
Saya memiliki perencanaan kerja 

sesuai dengan perjanjian kerja 
     

3 

Tugas dan fungsi dari ASN pada 

organisasi anda telah sesuai dan 

memenuhi standar yang telah 

ditentukan 

     

4 
 Perencanaan Motivasi ASN dalam 

lingkup Dinas telah diatur dengan baik  
     

 

 

BAGIAN 4. PEMBINAAN KARIR  (Y) 

 

NO. URAIAN PERNYATAAN STS TS KS S SS 

1 
Sebelum menduduki jabatan, Seorang 

ASN seharusnya diberi pendidikan 

dan pelatihan sehingga dapat 

mengetahui tugas dan tanggung jawab 

yang akan diembangnya nanti secara 

mutlak 

     

2 
Kenaikan pangkat ASN telah diatur 

dalam Peraturan perundangan 

undangan secara berjenjang 

     

3 
Sistem pembinaan karir pegawai, 

perlu dirancang suatu pola karir 

pegawai yang sesuai dengan misi 

organisasi sehingga promosi jabatan 

akan terlaksana dengan objektif  

     

4 
Belum optimalnya pelaksanaan 

pembinaan karir ASN terutama dilihat 

dari aspek objektivitas, keadilan, dan 

transparansi 

     

 



 

SEKIAN, TERIMA KASIH ATAS PARTISIFASI DAN KERJASAMANYA 

Lampiran 2. Tabulasi Data 

NO 
RESPONDEN 

BEBAN KERJA (X1) 
JUMLAH 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 

1 4 4 4 4 16 

2 4 4 5 5 18 

3 4 4 5 4 17 

4 4 4 5 4 17 

5 5 4 5 4 18 

6 4 4 4 4 16 

7 3 4 4 4 15 

8 5 5 4 5 19 

9 4 4 4 4 16 

10 4 4 5 5 18 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 4 16 

14 4 4 4 4 16 

15 3 4 4 3 14 

16 3 4 4 4 15 

17 4 4 4 4 16 

18 5 4 4 4 17 

19 4 4 4 4 16 

20 3 3 4 2 12 

21 3 4 4 4 15 

22 2 4 4 4 14 

23 4 4 4 4 16 

24 3 4 4 4 15 

25 3 4 3 4 14 

26 4 3 4 4 15 

27 4 4 4 4 16 

28 5 5 5 5 20 

29 4 3 3 4 14 

30 4 4 4 4 16 

31 5 4 5 4 18 

32 4 4 5 5 18 

33 5 4 5 4 18 



 

34 4 3 4 3 14 

35 3 3 4 3 13 

36 4 4 4 4 16 

37 3 4 5 4 16 

38 3 4 3 5 15 

39 4 4 4 4 16 

40 5 3 5 4 17 

41 4 3 3 4 14 

42 4 4 5 4 17 

43 5 5 4 5 19 

44 4 4 3 4 15 

45 4 5 3 4 16 

 

NO 
RESPONDEN 

MOTIVASI (X2) 
JUMLAH 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

1 4 5 4 4 17 

2 4 4 5 5 18 

3 4 4 5 4 17 

4 4 4 5 4 17 

5 5 4 5 4 18 

6 4 4 4 4 16 

7 3 4 4 4 15 

8 5 5 4 5 19 

9 4 4 4 4 16 

10 4 4 5 5 18 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 4 16 

14 4 4 4 4 16 

15 3 4 4 3 14 

16 3 4 4 4 15 

17 4 4 4 4 16 

18 5 4 4 4 17 

19 4 4 4 4 16 

20 3 3 4 2 12 

21 3 4 4 4 15 

22 2 4 4 4 14 

23 4 4 4 4 16 

24 3 4 4 4 15 

25 3 4 3 4 14 



 

26 4 3 4 4 15 

27 4 4 4 4 16 

28 5 5 5 5 20 

29 4 3 3 4 14 

30 4 4 4 4 16 

31 5 4 5 4 18 

32 4 4 5 5 18 

33 5 4 5 4 18 

34 4 3 4 3 14 

35 3 3 4 3 13 

36 4 4 4 4 16 

37 3 4 5 4 16 

38 3 4 3 5 15 

39 4 4 4 4 16 

40 5 3 5 4 17 

41 4 3 3 4 14 

42 4 4 5 4 17 

43 5 5 4 5 19 

44 4 4 3 4 15 

45 4 3 3 4 14 

 

NO 
RESPONDEN 

ANALISIS JABATAN (X3) 

JUMLAH 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

1 5 5 4 4 18 

2 4 5 5 5 19 

3 4 4 5 4 17 

4 4 4 5 4 17 

5 5 4 5 4 18 

6 4 4 4 4 16 

7 3 4 4 4 15 

8 5 5 4 5 19 

9 4 4 4 4 16 

10 4 4 5 5 18 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 4 16 

14 4 4 4 4 16 

15 3 4 4 3 14 

16 3 4 4 4 15 



 

17 4 4 4 4 16 

18 5 4 4 4 17 

19 4 4 4 4 16 

20 3 3 4 2 12 

21 3 4 4 4 15 

22 2 4 4 4 14 

23 4 4 4 4 16 

24 3 4 4 4 15 

25 3 4 3 4 14 

26 4 3 4 4 15 

27 4 4 4 4 16 

28 5 5 5 5 20 

29 4 3 3 4 14 

30 4 4 4 4 16 

31 5 4 5 4 18 

32 4 4 5 5 18 

33 5 4 5 4 18 

34 4 3 4 3 14 

35 3 3 4 3 13 

36 4 4 4 4 16 

37 3 4 5 4 16 

38 3 4 3 5 15 

39 4 4 4 4 16 

40 5 3 5 4 17 

41 4 3 3 4 14 

42 4 4 5 4 17 

43 5 5 4 5 19 

44 4 4 4 4 16 

45 4 5 3 4 16 

 

NO 
RESPONDEN 

KINERJA ASN (Y) 

JUMLAH 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 

1 4 5 4 3 16 

2 4 3 5 5 17 

3 4 4 5 4 17 

4 4 4 5 4 17 

5 5 5 5 4 19 

6 4 4 4 4 16 

7 3 4 4 4 15 



 

8 5 5 4 5 19 

9 4 4 4 4 16 

10 4 4 5 5 18 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 4 16 

14 4 4 4 4 16 

15 3 4 4 3 14 

16 3 4 4 4 15 

17 4 4 4 4 16 

18 5 4 4 4 17 

19 4 4 4 4 16 

20 3 3 4 2 12 

21 3 4 4 4 15 

22 2 4 4 4 14 

23 4 4 4 4 16 

24 3 4 4 4 15 

25 3 4 3 4 14 

26 4 3 4 4 15 

27 4 4 4 4 16 

28 5 5 5 5 20 

29 4 3 3 4 14 

30 4 4 4 4 16 

31 5 4 5 4 18 

32 4 4 5 5 18 

33 5 4 5 4 18 

34 4 3 4 3 14 

35 3 3 4 3 13 

36 4 4 4 4 16 

37 3 4 5 4 16 

38 3 4 3 5 15 

39 4 4 4 4 16 

40 5 3 5 4 17 

41 4 3 3 4 14 

42 4 4 5 4 17 

43 5 5 4 5 19 

44 4 4 4 4 16 

45 4 4 4 4 16 

 

 



 

 

Lampiran 3. Data Tabulasi Responden 

No R1 R2 R3 R4 R5 

1 1 3 4 1 4 

2 2 2 4 1 1 

3 1 3 4 1 2 

4 2 3 4 1 2 

5 1 3 5 1 2 

6 2 2 4 1 2 

7 2 3 4 1 2 

8 1 3 4 1 2 

9 2 3 4 1 2 

10 2 3 4 1 2 

11 2 2 4 1 2 

12 2 2 4 1 2 

13 2 2 4 2 1 

14 1 2 4 1 1 

15 2 2 4 1 1 

16 1 2 4 1 1 

17 2 3 5 1 1 

18 1 3 4 1 2 

19 2 3 5 2 1 

20 1 2 4 1 1 

21 1 3 4 1 3 

22 2 3 2 1 3 

23 1 3 2 1 3 

24 2 3 4 1 2 

25 1 3 4 1 2 

26 1 3 4 1 1 

27 1 3 5 1 1 

28 1 3 4 1 1 

29 1 3 5 1 1 

30 2 3 4 1 1 

31 2 2 4 1 1 

32 1 2 4 1 1 

33 2 2 4 1 1 

34 1 2 4 1 1 

35 1 2 2 1 3 

36 2 2 4 2 1 



 

37 1 2 4 1 1 

38 1 1 4 1 1 

39 1 1 4 2 1 

40 2 1 4 2 1 

41 2 1 4 1 1 

42 1 1 4 2 1 

43 1 3 2 1 2 

44 1 3 2 1 2 

45 1 3 3 1 1 

 

Keterangan : 

R1 = Jenis Kelamin  

    1 = Laki-laki, 2 = Perempuan 

R2 =  Usia 

  1 = 21-30 tahun, 2 = 31 – 40 tahun, 3 = > 40 tahun 

R3 = Pendidikan 

  1 = Tamat SD, 2 = Tamat SMA, 3 = Tamat D.III,  

4 = Tamat D.IV/S.1, 5 = Tamat S.2, 6 = Tamat S3 

R4 = Status Pernikahan 

  1 = Menikah, 2 = Belum Menikah 

R5 = Masa Kerja 

  1 = 1 – 10 Tahun, 2 = 11 – 20 Tahun,  

3 = 21 – 30 Tahun, 4 = >30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Hasil Olahan Data yang telah di Validasi NII 

 UJI VALIDITAS ITEM (r table = 0.290) 

(Correlation is significant at the 0.01 level) 
 
1. Validitas  Beban Kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2. Validitas  Motivasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3. Validitas  Analisis Jabatan 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. Validitas  Pembinaan Karir 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 UJI RELIABILITAS ITEM 

 

1. Reliabilitas  Beban Kerja (α > 0.50) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

2. Reliabilitas  Motivasi (α > 0.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Reliabilitas  Analisis Jabatan (α > 0.50) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

4. Reliabilitas  Pembinaan Karir (α > 0.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 Deskriptif Responden 

 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 25 55.6 55.6 55.6 

Perempuan 20 44.4 44.4 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <21-30 5 11.1 11.1 11.1 

31-40 16 35.6 35.6 46.7 

>40 24 53.3 53.3 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA/SUPM 5 11.1 11.1 11.1 

D3 1 2.2 2.2 13.3 

D4/S1 34 75.6 75.6 88.9 

S2 5 11.1 11.1 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

Status 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid KAWIN 39 86.7 86.7 86.7 

BELUM KAWIN 6 13.3 13.3 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

 

 
 



 

 
 

Masa_Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-10 25 55.6 55.6 55.6 

11-20 15 33.3 33.3 88.9 

21-30 4 8.9 8.9 97.8 

>30 1 2.2 2.2 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Deskriptif Item Pernyataan 

1. Hasil Uji Deskriptif  Beban Kerja 

 
 
 
 
 

 
 
Frequency Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Hasil Uji Deskriptif  Motivasi 

 

 
 
 
 
 

Frequency Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Hasil Uji Deskriptif  Analisis Jabatan 

 
 
 
 
 
 

Frequency Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Hasil Uji Deskriptif  Pembinaan Karir 

 
 
 
 
 

 
Frequency Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 UJI ASUMSI KLASIK 

 Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Uji Multikolinearitas    VIF < 10.00 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

 Uji t    t table = 2.019 

 

 

 

 

 

 

 

 Uji f    f tabel = 2.83 
 
 

 

 

 

  
 

 Uji Koefisien Regresi Berganda 
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