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ABSTRAK 

 

  

Wardiah. 2020. Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, dibimbing oleh Muhammad Idris dan 

Maryadi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara 

motivasi kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja secara parsial dan simultan 

serta variabel yang paling dominan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Waktu penelitian bulan Oktober sampai 

November 2019. Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang berjumlah 60 orang. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus),. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis). 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengujian secara parsial (uji t) 

variabel motivasi kerja, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sedangkan lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineja pegawai karena nilai t hitung lebih 

besar dari nilai t tabel. Hasil pengujian secara simultan (uji F) variabel 

bebas/independen (x) yang meliputi motivasi kerja, budaya organisasi, lingkungan 

kerja berpengaruh terhadap variabel dependen (y) yaitu nilai F hitung lebih besar dari 

nilai F tabel. Dan hasil pengujian secara Dominan (uji Beta) diperoleh bahwa 

variabel Lingkungan kerja  mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang.   

 

Kata kunci: motivasi, budaya organisasi, lingkungan kerja dan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Wardiah. 2020. The Effect of Work Motivation, Organizational Culture, and Work 

Environment on Employee Performance at the Office of Investment and One Stop 

Services, Pinrang Regency, supervised by Muhammad Idris and Maryadi. 

This study aims to determine and analyze the influence of work motivation, 

organizational culture and work environment partially and simultaneously as well as 

the most dominant variables on employee performance at the Investment Agency and 

One Stop Services, Pinrang Regency. 

This research was conducted at the Investment Service and One Stop 

Integrated Services, Pinrang Regency. The research period was October to 

November 2019. This study used a survey method. The population in this study were 

all employees at the Investment Service and One Stop Integrated Service, Pinrang 

Regency totaling 60 people. Sampling was done using a saturated sampling 

technique (census). The data analysis used was multiple regression analysis 

(Multiple Regression Analysis). 

The results showed that from the partial test (t test) work motivation variable, 

organizational culture has no effect on employee performance because the t value is 

smaller than the t table value while the work environment has a positive and 

significant effect on employee performance because the t value is greater than t table 

value. The simultaneous test results (F test) of the independent variable (x) which 

includes work motivation, organizational culture, work environment affect the 

dependent variable (y), namely the calculated F value is greater than the F table 

value. And the results of the Dominant test (Beta test) show that the work 

environment variable has the greatest influence on the performance of employees at 

the Investment Service and One Stop Services of Pinrang Regency. 

 

Keywords: motivation, organizational culture, work environment and performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Pembangunan suatu bangsa memerlukan modal utama dalam mewujudkan 

kesejahteraan suatu bangsa yaitu sumber daya manusianya. Beberapa negara di 

dunia walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah namun 

memiliki sumber daya manusia yang disiplin, terampil, tekun dan terdidik serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga bisa meraih kemajuan yang 

lebih baik lagi. 

        Keberhasilan suatu organisasi harus memiliki suatu dimana setiap pemimpin 

harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan  

organisasi. Pengertian motivasi sebagai suatu   kegiatan manajemen yang 

ditujukan pada pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan 

kebersamaan organisasi dalam menjalankan tugas perorangan maupun kelompok 

dalam oragnisasi. 

        Di dalam organisasi pemerintahan, di tuntut akan perlunya suatu pemberian 

pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab aparatur 

pelayanan yang dilaksanakan sebaik-baiknya. Pegawai dalam suatu lembaga 

pemerintah harus mampu mengapresiasikan bahwa ia sebagai sumber daya 

manusia atau pegawai yang berkualitas. Hal tersebut diperlukan mengingat 

pegawai  adalah  abdi masyarakat dan abdi negara yang dapat memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat. Wadah organisasi percaya bahwa 

 



 

 

untuk menggapai suatu keunggulan harus mempunyai individual yang kinerjanya  

semaksimal mungkin, karena pada dasarnya kinerja invidual bermuara pada 

tingkat kinerja berperilaku sesuai yang diharapkan oleh organisasi. 

               Untuk mencapai tujuan pelayanan perizinan keberhasilan pada 

manajemen sumber daya  manusia yang equifalet agar  memberikan pelayanan 

optimal kepada masyarakat, maka keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh 

karyawan diperlukan agar karyawan dapat berpikir ke depan sebagai pelayan  atau 

melayani masyarakat dengan motto simple izinnya safe investasinya menjadi 

tujuan kami sebagai motivasi tersendiri bagi para pegawai DPMPTSP masyarakat 

merupakan pelanggan pengguna layanan publik terpenting yang harus dilayani. 

Salah satu faktor yang memungkinkan menjadi penyebab utama 

kurangnya motivasi adalah pemberian reward yang tidak adil atau tidak sesuai 

dengan hasil kerjanya,  penempatan dalam job/pekerjaan yang kurang sesuai 

dengan latar belakang pendidikan atau keterampilan/keahlian yang dimilikinya, 

kurangnya penghargaan atas prestasi yang dicapai, situasi tempat kerja yang tidak  

nyaman, sarana, dan prasarana kerja yang tidak memadai, kurangnya kesempatan 

mengikuti pendidikan dan latihan, promosi jenjang jabatan yang tidak jelas serta 

minimnya pemberian insentif. Kenyataannya konsep motivasi sangatlah 

sederhana. Konsep ini berhubungan dengan bagaimana para individu 

diperlakukan dan sejauh mana loyalitas mereka terhadap apa yang mereka 

kerjakan. Akan tetapi, apa yang harus dilakukan untuk memotivasi orang lain dan 

selanjutnya mempertahankan keadaan tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. 



 

 

Berdasarkan hasil pengamatan awal penelitian di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, kinerja pegawai belum 

optimal terlihat dari beberapa indikator, di antaranya : masih ada pegawai yang  

menunda-nunda pekerjaan, mengulur waktu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, masih berprinsip masih ada hari esok sehingga pekerjaan bertambah. 

Disamping itu, masih rendahnya tanggungjawab terhadap diri pegawai tersebut 

pada tugas dan kewajibannya karena merasa dirinya yang senior bertugas di 

tempat tersebut sehingga menganggap pekerjaan tersebut mudah diselesaikan dan 

merasa lebih tahu dari pegawai yang lain sehingga menyebabkan kualitas kerja 

yang telah dilakukan asal selesai.  

Hal lain yang menyebabkan rendahnya hasil kerja  pegawai karena  belum 

memahami tujuan dan fungsi dari tugasnya  karena keterbatasan pengetahuan 

serta kemampuan sehingga penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki  atau tidak sesuai dengan tupoksi dan masih 

kurangnya inisiatif pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan  karena 

tidak diberdayakan  sesuai dengan bidang tugasnya. 

Berdasarkan uraian tersebut , maka penulis memilih judul yaitu 

:PENGARUH MOTIVASI KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PINRANG. 



 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja, budaya organisasi dan 

lingkungan kerja secara sendiri-sendiri terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara motivasi kerja, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang? 

3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh pada kinerja pegawai 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  dan menganalisis pengaruh antara motivasi kerja, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja secara sendiri-sendiri terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang. 

2.  Mengetahui dan menganalisis terjadinya pengaruh motivasi kerja, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang. 



 

 

3. Mengetahui dan menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Diharapkan temuan ini dapat menjadi masukan bagi pejabat pada lingkup 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya pegawai yang dipimpinnya. 

2. Dapat memberikan sumbangan bagi usaha-usaha peningkatan kinerja pegawai 

bukan saja pada lingkup DPMPTSP  Kabupaten Pinrang, tetapi digunakan 

pada dinas-dinas lainnya yang ada di Kabupaten Pinrang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  II 

KAJIAN  PUSTAKA 

2.1.   Penelitian Terdahulu 

Motivasi kerja dan budaya organisasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting diperhatikan dalam suatu organisasi, karena hal itu akan mempengaruhi 

kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. Ada beberapa penelitian terdahulu 

yang dianggap relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh : 

Penelitian Jamaluddin (2017) dengan judul  Pengaruh Budaya Organisasi 

terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Selatan  dengan mengambil sampel 47 pegawai,  menyimpulkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh penting terhadap kinerja pegawai. Terdapat 

persamaan  dan perbedaan antara penelitian ini, yaitu persamaannya meneliti 

tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dan 

ketidaksamaanya terletak pada jumlah responden dan variabel yang 

digunakannya. Pada Jamaluddin budaya organisasi menggunakan & indikator 

yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian terhadap detail, 

beriorientasi pada hasil, beriorentasi pada manusia, beriorentasi agresif dan stabil, 

sedangkan pada penelitian ini sebanyak 2 indikator  

 Judul Pengaruh Motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat dengan 

mengambil sampel sebanyak   73 responden, yang dapat disimpulkan kalau 

hubungan antara motivasi kerja dengan  

 



 

 

prestasi kerja pegawai adalah sangat penting dan relevan. Terdapat kesamaan dan 

perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu persamaannya meneliti tentang 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, sedangkan perbedaannya 

terletak pada indikator yang telah digunakan.(Syafaruddin 2018). 

Paledengi Agus (2012). Penelitian dengan judul “Analisis Kesamaan 

Persepsi Pegawai terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan atas hasil pengujian Korelasi Spearman Rank 

diketahui bahwa tidak ada perbedaan persepsi pegawai Eselon IV dan noneselon 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, dan 2) Hasil analisis 

faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai antara eselon 

IV dan noneselon ternyata terdapat kesamaan persepsi secara signifikan. 

Edi Sofiantho (2011). Dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Prestasi 

Kerja Individu terhadap Kepuasan Pegawai pada Kantor Daerah Pelayanan 

Telekomunikasi Makassar”. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 

motivasi dan prestasi kerja individu berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja pegawai pada Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi 

Makassar, karena variabel motivasi mempunyai pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan variabel prestasi kerja individu, dan 2) Variabel motivasi sangat 

dominan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai pada Kantor Daerah 

Telekomunikasi Makassar. 

 



 

 

2.2.  Motivasi Kerja 

2.2.1. Pengertian Motivasi Kerja 

Setiap organisasi modern selalu berhadapan dengan tuntutan perubahan 

agar organisasi yang bersangkutan memiliki analisis yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan dan pencapaian kinerjanya. Penting ditekankan dalam 

organisasi adalah  dimensi yang integrative, relevan, holistic dan berkelanjutan 

menurut Salusu (2013:343). Agar kondisi yang diharapkan dapat terwujud 

sehingga peranan lingkungan sangat penting. Pada teori yang dikemukakan oleh 

Robbins, 2011:164, bahwa cara  untuk mengetahui perilaku anggota pada suatu 

organisasi kita mencari penyebab dari lingkungan baik internal maupun eksternal. 

Ada beberapa faktor yang dapat ditentukan yaitu karakteristik  dan konsisten, 

kesepakatan. Dalam mendistribusikan perilaku seseorang lingkungan internal dan 

eksternal dianggap penyebab terburuknya perilaku seseorang. Pengaruh 

lingkungan internal adalah perilaku dibawah kendali pribadi seseorang individu 

dalam organisasi, sedangkan eksternal berasal dari luar lingkungan yaitu pribadi 

seseorang diharuskan sesuai dengan situasi lingkungan luar.  Dalam konteks 

sebuak organisasi modern suatu organisasi memerlukan lingkungan internal dan 

eskternal agar organisasi tersebut memiliki kemampuan beradaptasi dan berbaur. 

Menurut Djatmiko, lingkungan eksternal dan internal dalam suatu organisasi 

sangat penting, lingkungan eksternal yaitu lingkungan umum misalnya sistem 

politik, ekonomi, budaya dan para pesaing dan lingkungan khusus misalnya 

tenaga kerja, modal bahan mentah sedangkan lingkungan internal yaitu tujuan 

organisasi, struktur organisasi, pengambilan keputusan, motivasi, koordinasi, 



 

 

kepemimpinan serta budaya organisasi. Kedua lingkungan ini berperan dalam 

menjalankan dan mengubah arah organisasi yang lebih dinamis, adaptif, interaktif 

dan berkelanjutan yang ditegaskan oleh Richard Osbom dan Plastik 2013:22. 

Pengertian Motivasi menurut : Jones dan Gareth (2013:14) bahwa motivasi 

berhubungan erat dengan bagaimana perilaku itu dimulai, dikuatkan, disokong, 

diarahkan, dihentikan, dan reaksi subjektif macam apakah yang timbul dalam 

organisme ketika semua ini berlangsung. Sedangkan menurut Kartono (2011:71) 

Motivasi diartikan sebagai dorongan adanya rangsangan untuk melakukan 

tindakan. Dengan demikian keberhasilan mendorong bawahan mencapai 

produktivitas kerja melalui pemahaman motivasi yang ada pada diri pegawai dan 

pemahaman motivasi yang ada di luar diri pegawai, akan sangat membantu 

mencapai produktivitas kerja secara optimal. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Terry (2012 : 74) bahwa, "Motivasi 

adalah keinginan yang tercapai pada diri seseorang/individu yang merangsangnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan (Hasibuan, 2012:200). Pengertian motivasi 

yang dikemukakan Terry tersebut lebih bersifat internal, karena faktor pendorong 

itu munculnya dari dalam diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan. Faktor pendorong itu bisa berupa kebutuhan, keinginan, hasrat yang ada 

pada diri manusia. Sedangkan Siagian (2014:7). memberikan pengertian motivasi 

sebagai "Keseluruhan proses pemberian motif bekerja pada bawahan sedemikian 

rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan". 

Pengertian yang diberikan Siagian lebih bersifat eksternal karena dorongan yang 

muncul pada diri seseorang itu dirangsang oleh faktor luar, bukan murni dari 



 

 

dalam diri. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Malayu, yaitu "motivasi 

adalah pemberian daya perangsang atau kegairahan kerja pada pegawai, agar 

bekerja dengan segala daya upayanya". (Hasibuan, 2012:184). 

Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang atau motif mempunyai dua 

unsur (Moenir, 2013:130). Yang pertama adalah unsur yang berupa daya dorong 

untuk berbuat, yang kedua adalah unsur ialah sasaran atau tujuan (reward di sini 

dapat diartikan juga sebagai motivator) yang akan diarahkan oleh perbuatan itu. 

Kedua unsur dalam motif ini yang membuat seseorang ingin melakukan suatu 

kegiatan dan sekaligus mencapai apa yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut. 

Dan kedua unsur itut tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu unsur tidak 

ada, maka tidak timbul suatu kegiatan. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar 

adalah merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda 

yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, 

menguasai atau mencapai benda atau bukan benda tersebut (Moenir, 2013:136). 

Motivasi ada yang berasal dalam diri dan dari luar diri seseorang. 

Persamaannya adalah  tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

pokok manusia. 

Motivasi internal pada seseorang berasal dari kemauan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dan merasa bahwa itu suatu tanggung jawabnya. 

Atasan yang memberikan prestai atau reward kepada pegawainya merupakan 

harapan bagi seseorang karyawan. Sedangkan motivasi eksternal pada seseorang 

berasal dari lingkungan luar atau suasana tempat kerja yang aman, nyaman serta 



 

 

tersedianya fasilitas yang mendukung pekerjaannya sehingga hasil kerja sesuai 

dengan tujuan organisasi yang diharapkan. 

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan, namun masih dalam pengertian 

motivasi. Semua pendapat itu ada kaitannya dengan istilah "motif" dan 

"motivator" dalam konsep motivasi itu sendiri. Motif adalah sebuah dorongan dari 

dalam diri seseorang yang muncul maupun dari luar diri seseorang.  

Kata motif berasal dari bahasa Inggrisnya motive berasal dari perkataan 

motion dan juga berasal dari bahasa Latin movere yang berarti bergerak. Jadi 

pengertian motif adalah daya gerak yang berupa dorongan, semangat dan 

kemampuab yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat. (Effendy dan Singarimbun, 2014:105). 

Dari beberapa pengertian diatas kata motif bersifat internal atau dorongan-

dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Keinginan sesorang untuk 

bertindak atau melakukan kegiatan yang dipengaruhi oleh bebrapa faktor  

misalnya tingkat pendidikan, umur dan pengalaman kerja yang dimilikinya. 

Misalnya dalam suatu organisasi formal motif berasal dari dalam diri seorang 

karayawan sangat konsekuensi bagi seorang pemimpin yang dapat mendorong 

karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya dengan cara memberikan insentif 

atau pujian.  Motivasi yang diberikan pimpinan sangatlah berperan dalam 

peningkatan kinerja karyawan sebagai bawahannya. Motivasi eksternal berupa 

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja agar kinerja karyawan 

lebih meningkat lagi. 



 

 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia 

memiliki keinginan serta kebutuhan untuk mendapatkan suatu kepuasan dari hasil 

kerjanya. (Hasibuan, 2012: 157) : 

a. Kebutuhan Fisik dan Keamanan 

Kebutuhan ini menyangkut kepuasan kebutuhan fisik atau biologis seperti 

makan, minum, perumahan dan sebagainya, di samping kebutuhan akan rasa 

aman dalam menikmatinya. Di dalam organisasi birokrasi, seorang pegawai 

dapat memenuhi kebutuhan fisik dengan gaji dan pendapatan lain yang 

diperolehnya berupa tunjangan, fasilitas dan sebagainya. Gaji yang merupakan 

reward dari hasil kerjanya dapat menimbulkan perasaan aman dan juga dapat 

menjadi jaminan hari tua bagi pegawai dalam bentuk pensiun. 

b. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang terpuaskan karena memperoleh 

pengakuan status, dan dihormati dalam pergaulan masyarakat, diterima serta 

disegani. Hal ini penting karena manusia tergantung pada satu sama lainnya. 

Jabatan pegawai dalam organisasi birokrasi di Indonesia sampai sekarang 

masih banyak diminati. Anggapan masyarkat bahwa pekerjaan sebagai 

pegawai negri masih merupakan status tertinggi dibangdingkan sebagai 

karyawan di suatu perusahaan. Oleh sebab itu bekerja di lingkungan 

pemerintahan/birokrasi merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi dan 

merasa bangga dengan hasil kerjanya. 

 



 

 

c. Kebutuhan Egoistik 

Adalah kebutuhan merasa puas apabila pekerjaannya dapat di selesaikan 

dengan sendiri. Seorang karyawan akan merasa lebih dihargai apabila dia 

diberikan suatu tanggung jawab dari pimpinan dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mendapat penghargaan  atau 

reward atas pekerjaannya.. 

Menurut Senge (2011:87) bahwa pemimpin harus melakukan tiga peranan 

utama  yaitu : peranan sebagai pembentuk, penataan, pelayan dan pembina. 

Peranan pembentukan oleh seorang pimpinan yaitu menjelaskan secara rinci 

tentang pelaksanaan tugas serta memberikan keleluasan kepada anggota untuk 

berapresiasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sehingga mereka 

merasa  bertanggung jawab atas kinerja mereka sendiri. Senge juga 

mengemukakan bahwa sangat sulit bagi pemimpin untuk berpikir bahwa dirinya 

adalah seorang perancang karena perancang menerima perhatian yang relatif 

kecil, yang berlawanan dengan ide mengenai seorang pemimpin. Sehingga 

pemimpin diartikan sebagai pelayanan  terhadap tim, dan guru mewakili 

pandangan Senge mengenai arti penting dari pembelajaran yang berkelanjutan. 

Kenyataannya pikir dari sistem yang membentuk pembelajaran tim adalah disiplin 

kelima yang dimaksudkan oleh Senge. 

Pimpinan dalam suatu organisasi harus mempunyai loyalitas, mentalitas 

dan kredibilitas bawahan yang akan di beri tanggung jawab, serta kemampuannya 

agar pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat atau ada kegiatan di luar 

kantor, kelanjutan pekerjaan dapat tetap berjalan. Pemberian tugas tersebut 



 

 

diberikan pada bawahan tertentu yang akan dipromosikan untuk penggantian 

pimpinan yang akan memasuki purna bakti. 

2.2.2.  Teori Motivasi 

Menurut Hasibuan (2012:163) bahwa : Teori motivasi mempunyai 

subvariabel yaitu motif, harapan dan insentif, adapun pengertiannya yaitu : 

1. Motif adalah suatu  keinginan (want) dan daya penggerak kemauan bekerja 

seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

2. Harapan ( Expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena 

perilaku untuk tercapainya tujuan. 

3. Insentif (Incentive) yaitu memotivasi (merangsang) bawahan dengan 

memberikan hadiah (imbalan) kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi 

yang standar.  

Dengan demikian semangat kerja bawahan akan meningkat karena pada 

umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Mempelajari berbagai 

teori dan uraian di atas ditemukan bahwa motivasi kerja adalah kekuatan yang 

mendorong semangat yang ada di dalam maupun di luar dirinya baik itu yang 

berupa reward maupun punishment, sehingga peneliti menggunakan variabel 

motivasi yang diukur dari : 

1. Motivasi kekuasaan yaitu merupakan dorongan untuk mempengaruhi orang-

orang dan situasi lingkungan ( klien ) 

2. Motivasi afiliasi yaitu  dorongan untuk berhubungan dengan masyarakat 

sekitarnya. 



 

 

3. Motivasi kompetensi yaitu  dorongan untuk mencapai  bobot kerja 

4. Motivasi reward yaitu dorongan  agar  mendapatkan imbalan tertentu. 

5. Motivasi punishment yaitu merupakan dorongan  karena ada aturan yang 

mengikat. 

2.3.  Budaya Organisasi 

2.3.1.  Pengertian Budaya Organisasi  

Budaya Organisasi : adalah  teori yang tidak mudah untuk dirumuskan. 

Krober & Kluckholn dalam Nicholson (2012:49) mengidentifikasikan 164 definisi 

yang berbeda mengenai budaya. Sedang Hofstede (2011:324) mendefinisikan 

budaya sebagai “Pemrograman Mental Kolektif” orang- orang dalam suatu 

lingkungan 

William M. Mercer (dalam Desseler 2012:421) menyatakan budaya 

organisasi sebagai : Suatu pernyataan kombinasi pengaruh dari keyakinan dasar 

organisasi, nilai-nilai harapan dan pola tindakan tertentu. Menurut Goldtein 

(2012) budaya organisasi semua tingkah laku atau pola perilaku dan karakteristik  

dari pegawai suatu organisasi, keyakinan, pelayanan, perilaku, dan tindakan dari 

pegawai.  

Menurut Egan (2012), Sikap dan tindakan pimpinan itu termasuk budaya 

organisasi yang merupakan bagian dari budaya organisasi yaitu kinerja pegawai 

yang muncul  dalam organisasi itu sangat penting Simmons (2011: 37). Untuk 

menjelaskan suatu cara yang membaurkan antara individu dalam suatu organisasi 



 

 

Ouchi dan Price dalam Nimran (2012 : 79) menggunakan prinsip organisasi yang 

sama dengan budaya organisasi. Sedangkan Griffin & Ebert dalam Nimran 

(2012:81) menyebutkan budaya organisasi sebagai suatu sejarah, keyakinan, 

pengalaman dan norma- norma bersama yang menjadi ciri organisasi. 

Menurut Nicholson 2012 bahwa budaya berhubungan  dengan arti sikap, 

keyakinan, nilai dan kebersamaan. Dan inti suatu organisasi adalah sikap, 

keyakinan, kebiasaan, dan harapan dari semua anggota organisasi mulai dari 

pucuk pimpinan sampai ke bawahan sehingga semua aktivitas tidak terlepas dari 

budaya. 

Apabila kita melihat suatu kelompok, organisasi maupun suatu lembaga 

yang mempunyai karakteristik budaya tertentu, belum tentu semua anggota dari 

kelompok atau organisasi tersebut mempunyai budaya yang sama (Trompenaras, 

2013). 

2.3.2. Tingkatan Budaya 

Menurut Robert dan Hunt 2012 ada empat pendekatan yang digunakan 

untuk mengelompokkan budaya organisasi yaitu : beberapa sarjana 

memandangnya sebagai asumsi bersama, keyakinan dan nilai-nilai dalam 

organisasi dan kelompok kerja. Kelompok kedua tertarik mengenai mitos, cerita 

dan bahasa sebagai manifestasi budaya. Perspektif ketiga memandang tatacara dan 

seremonial sebagai manifestasi budaya. Dan kelompok keempat mempelajari 

interaksi antaranggota dan simbol-simbol, sedangkan Schein dalam Hatch 



 

 

(2012:211) menyatakan bahwa budaya organisasi ditemukan dalam tiga tingkatan 

yaitu : 

1. Artifak, karena budaya bersifat kasat mata, tetapi seringkali tidak dapat 

diartikan, misalnya lingkungan fisik organisasi, teknologi, cara berpakaian dll. 

Analisis pada tingkat ini cukup rumit karena mudah diperoleh tetapi sulit 

ditafsirkan. 

2. Nilai, yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada artifak. 

Nilai ini sulit diamati secara langsung, oleh karena itu seringkali perlu untuk 

menyimpulkan melalui wawancara dengan anggota kunci organisasi atau 

menganalisis kandungan artifak seperti dokumen. 

3. Asumsi dasar, merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Asumsi ini 

merupakan reaksi yang dipelajari yang bermula sebagai nilai-nilai yang 

didukung. Bila asumsi dengan nilai terletak pada apakah nilai-nilai tersebut 

masih diperdebatkan dan diterima apa adanya atau tidak. 

Mengacu pada tingkatan asumsi dasar di atas maka Schein memberikan 

beberapa asumsi dasar yang membentuk budaya organisasi. Asumsi dasar ini 

dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai budaya suatu organisasi, karena 

asumsi menunjukkan apa yang dipercaya oleh anggota sebagai kenyataan dan 

karena yang mempengaruhi apa yang mereka pahami, pikirkan, dan rasakan 

(Hatch,2012;212).  

2.3.3. Dimensi Asumsi Dasar 

Dimensi asumsi dasar organisasi (Hatch, 2012;214) meliputi : 



 

 

a. Terkaitan dengan lingkungan 

Aspek ini mengamati  lebih mendalam tentang hubungan manusia dengan 

alam dan lingkungan. Dapat dilihat  bagaimana para anggota memandang 

hubungan tersebut dalam suatu organisasi. Terdapat 3 dimensi dari aspek ini yaitu 

: bagaimana anggota memandang peranan organisasi dalam masyarakat yang 

mana  dilihat dari jenis produk yang dihasilkan atau  pelayanan yang diberikan, 

atau karena sasaran utamanya atau adalah pelanggan yang dibidik. Bagaimana 

pandangan mereka terhadap lingkungan yang berarti terhadap organisasi, apakah 

lingkungan politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi dan lain-lain. Bagaimana 

pandangan mereka terhadap posisi organisasi pada lingkungannya, apakah 

organisasi mendominasi  atau seimbang dengan lingkungan tersebut. 

b. Hakikat kegiatan manusia 

Aspek ini menyangkut pandangan semua anggota organisasi tentang 

kenyataan apa yang perlu dikerjakan oleh manusia atas asumsi mengenai 

lingkungan, realitas dan sifat manusia di atas, apakah ia harus aktif, 

pengembangan pribadi, atau lainnya sebaliknya Apa yang dimaksud dengan 

bermain dan apakah yang dimaksud dengan kerja. Dimensi utama dari aspek ini 

adalah sikap mental manusia terhadap lingkungan, yaitu apakah proaktif, reaktif 

ataukah harmoni. 

 

 



 

 

c. Hakikat realitas dan kebenaran. 

Aspek ini menyangkut pandangan anggota-anggota organisasi tentang 

kaidah linguistik dan perilaku yang menetapkan mana yang riel dan mana yang 

tidak, mana yang fakta, bagaimana kebenaran akhirnya ditentukan, dan apakah 

kebenaran diungkapkan atau ditemukan. Terdapat 4 kriteria dimensi : 

a. Realitas yang nyata yang menyangkut persoalan kriteria fakta atau objektif. 

b. Realitas sosial yang mempersoalkan konsensus atas opini, kebiasaan, dogma 

dan prinsip. 

c. Realitas subjektif yang mempersoalkan pengalaman subjektif atas pendapat, 

kecenderungan dan cita rasa pribadi. 

d. Kriteria kebenaran yang artinya bagaimana kebenaran itu seharusnya 

ditentukan, apakah oleh tradisi, dogma, moral atau agama, pendapat orang 

bijak atau yang berwenang, proses hukum, revolusi konflik, uji coba atau 

pengujian ilmiah. 

d. Hakikat waktu. 

Aspek ini berkaitan dengan pandangan anggota organisasi tentang orientasi 

dasar waktu, terdapat 2 aspek yaitu : 

a. Apakah penggunaan waktu dalam organisasi relatif digunakan seperti satuan 

waktu detik, menit dan jam. 

b. Arahan pengalaman masa lalu, kini dan masa akan datang menjadi arahan 

fokus. 



 

 

e. Hakikat sifat manusia 

Aspek ini memiliki pandangan terhadap anggota organisasi tentang apa itu 

manusia dan apa tanda yang diintruksikan  terdapat 2 dimensi dari aspek ini : 

a. Tentang tabiat manusia yaitu apakah tabiatnya manusia pada dasarnya 

memiliki tabiat baik, buruk atau netral. 

b. Mengenai perubahan tabiat tersebut, yaitu apakah tabiat manusia itu tetap 

(tidak berubah) ataukah dapat berubah dan disempurnakan. 

f. Hakikat hubungan antarmanusia 

Aspek ini tentang bagaimana manusia memandang cara yang benar kepada 

orang lain agar saling berkomunikasi untuk mendistribusikan kekuasaan atau 

cinta. Apakah hidup ini individualistik, kooperatif, kolaboratif antar kelompok . 

Terdapat 2 dimensi aspek ini : 

1) Bentuk hubungan manusia yang memiliki pilihan, linearilits dan 

individualitas. 

2) Bentuk hubungan organisasi yang mempunyai macam variasi, paternalisme, 

konsultasi,  kolegalitas, delegasi dan kolegalitas. 

g. Homogeneity vc Diversity 

Apakah kelompok ini berada dalam keadaan yang berbeda dan pribadi 

dalam kelompok ini didukung untuk memiliki terobosan baru dalam 

menyesuaikan tujuan organisasi. 



 

 

2.3.4. Karakteristik Budaya Organisasi 

Budaya organisasi tidak ada begitu saja, tetapi harus diciptakan, dipelihara, 

dan diperkuat, bahkan diubah agar sesuai dengan tuntutan internal maupun 

eksternal organisasi. Isi dari suatu budaya organisasi terutama berasal dari tiga 

sumber (Greenberg, dkk 2011). : 

1) Pendiri organisasi . Pendiri organisasi tersebut sering disebut memiliki 

kepribadian dinamis, nilai yang kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana 

organisasi seharusnya. Pendiri mempunyai peranan kunci dalam menarik 

pegawai.. Sikap dan nilai mereka siap diteruskan kepada pegawai baru. 

Akibatnya, pandangan mereka diterima oleh pegawai dalam organisasi . dan 

tetap dipertahankan sepanjang pendiri berada dalam organisasi tersebut, atau 

bahkan setelah pendirinya meninggalkan organisasi. 

2) Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal. Penghargaan 

organisasi terhadap tindakan tertentu, kebijakan, produknya, mengarah pada 

pengembangan berbagai sikap dan nilai.  

3) Pegawai, hubungan kerja. Pegawai membawa harapan, nilai, sikap mereka ke 

dalam organisasi. Hubungan kerja mencerminkan aktivitas utama organisasi 

yang membentuk sikap dan nilai. Jadi, budaya organisasi sering dibentuk oleh 

pengaruh orang-orang yang mendirikan organisasi tersebut, oleh lingkungan 

eksternal karena organisasi beroperasi, dan oleh pegawai serta hakikat dari 

organisasi tersebut 

Budaya mengimplikasikan adanya dimensi atau karakteristik tertentu 

Robbins; (2011) mengajukan sepuluh karakteristik yang jika dipadukan akan 



 

 

menjadi suatu esensi dari sebuah budaya organisasi sebagai karakteristik yang 

utama yang menjadi pembeda budaya organisasi  yaitu : 

1. Gagasan individual. tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan keindependenan 

yang dimiliki individu;  

2. Tenggang rasa terhadap tindakan berisiko. Sejauh mana pegawai dianjurkan 

untuk bertindak  inovatif, agresif dan mengambil resiko;  

3. Arah. Bagaimana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas arah dan 

sasaran serta harapan mengenai kinerja;  

4. Penyatuan.  sejauh mana anggota dalam organisasi didorong untuk bekerja 

dengan cara yang terkoordinir; 

5. Dukungan dari manajemen.  Sejauh mana  pimpinan memberikan 

pengayoman yang jelas, serta bantuan dukungan terhadap bawahannya. 

6. Kontrol. Bagaimana pengawasan dan pengendalian perilaku pegawai terhadap 

sejumlah peraturan yang ada dalam organisasi; 

7. Identitas . Para pegawai memiliki identifikasi diri terhadap organisasinya  

kelompok kerja  atau dengan bidang keahlian profesional lainnya; 

8. Sistem imbalan. Bagaimana sistem alokasi imbalan (misalnya promosi, job, 

kenaikan gaji, promosi) yang didasarkan atas kinerja pegawai sebagai bentuk 

apresiasi dari pimpinan. 

9. Toleransi terhadap konflik. Bagaimana para pegawai diberi kesempatan untuk 

mengemukakan kritik dan saran secara terbuka. 

10. Komunikasi.. Bagaimana organsiasi membuka komunikasi tanpa hirarki 

kewenangan yang formal. 



 

 

Dari berbagai teori dan uraian di atas ditemukan bahwa peneliti akan 

menggunakan variabel dari dimensi asumsi dasar sebagai alat ukur, seperti yang 

dikemukakan Schein (2012:114). Dimensi asumsi dasar menunjukkan apa yang 

dipercaya oleh para anggota sebagai kenyataan dan karenanya mempengaruhi apa 

yang mereka pahami, pikirkan dan mereka rasakan. Kebanyakan studi mengenai 

perilaku pemimpin berorientasi pada tugas dan hubungan dengan bawahan, 

dengan tujuan untuk melihat bagaimana perilaku tersebut dihubungkan dengan 

kriteria tentang efektifitas kepemimpinan, seperti kepuasan dan kinerja bawahan. 

Berbagai taksonomi perilaku telah digunakan sebagai alat bantu deskriptif bagi 

efektifitas manajerial. 

Sebagai balikan dari masalah yang berorientasi pada tugas, organisasi perlu 

untuk memecahkan masalah integrasi internal, termasuk kriteria untuk 

menentukan keanggotaan dari organisasi, dasar untuk menentukan status sebuah 

ideologi dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa dan simbol-simbol sebagai fungsi 

penting dari budaya. 

Keberhasilan suatu pemimpin pada abad ke - 21 ditentukan oleh 

kemampuan dalam mentrasformasikan diri sesuai tuntutan perubahan dan 

memperkuat budaya yang mendukung tujuan organisasi ( Hatch, 2012). Bila hal 

ini dapat tercipta, maka dapat dipastikan prestasi kerja pegawai akan meningkat 

dan dapat mempengaruhi pengembangan karier pegawai yang pada akhirnya akan 

sangat menentukan kinerja organisasi. 

 



 

 

2.4.  Lingkungan Kerja 

2.4.1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja serupa  dengan keadaan yang meliputi atau melingkupi 

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Faktor utama yang berperan dalam 

lingkungan kerja adalah suasana dan fasilitas pendukung dalam melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Suasana organisasi sangat mendukung kinerja dari seorang 

pegawai. Pengertian suasana organisasi disini adalah serangkaian sifat lingkungan 

kerja yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari orang-orang yang 

hidup dan bekerja didalam lingkungan tersebut dan diperlihatkan untuk 

memengaruhi motivasi serta perilaku mereka (Wilson, 2013). Sedangkan menurut 

Simamora (2012:45) sarana pendukung untuk peningkatan produktivitas kerja 

pegawai organisasi harus dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu :  

a) Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan metode kerja, sarana 

dan peralatan yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja 

serta suasana dalam lingkungan kerja sendiri; dan 

b) Menyangkut kesejahteraan pekerja yang tercermin dalam sistem 

pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. 

Sedangkan menurut. Mill (2013:30), lingkungan kerja yang 

menyenangkan mungkin menjadi kunci pendorong bagi para pegawai untuk 

menghasilkan kinerja puncak. Jika lingkungan kerja yang didesain tidak baik akan 

memberikan dampak negatif terhadap para pekerja, yaitu dapat menurunkan 

semangat kerja, gairah kerja dan kepuasan kerja yang akhirnya akan menurunkan 

produktifitas kerja, gairah kerja dan kepuasan kerja yang akhirnya akan 



 

 

menurunkan produktifitas kerja. Untuk melihat adanya penurunan semangat kerja, 

beberapa indikator yang dikemukakan oleh Nitisemito dikutip oleh Simamora 

(2012:32) yaitu: 

a. Turun atau rendahnya produktivitas kerja. 

b. Tingkat absensi yang tinggi. 

c. Tingkat perpindahan pegawai yang tinggi. 

d. Tingkat kerusakan yang tinggi. 

e. Kegelisahan terjadi di lingkungan kerja. 

f. Tuntutan seringkali terjadi 

g. Adanya pemogokan. 

2.4.2. Faktor Lingkungan Kerja 

Menurut Harold. E. Burt yang dikutip oleh As’ad (2011) ada tiga faktor 

yang memengaruhi kinerja pegawai berdasarkan lingkungan kerja yaitu : 

a. Faktor hubungan antar pegawai, antara lain : 

- Hubungan antar manajer dengan pegawai  

- Faktor fisik dan kondisi kerja 

- Hubungan sosial di antara pegawai  

- Sugesti dari teman kerja 

- Emosi dan situasi kerja  

b. Faktor Individu, yaitu : 

- Sikap orang terhadap pekerjaannya 

- Umur orang sewaktu bekerja 

- Jenis kelamin 



 

 

 

c.  Faktor-faktor luar (eksternal) yaitu :  

- Keadaan keluarga pegawai  

- Kebutuhan rekreasi 

- Pendidikan 

Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber secara maksimal 

dan menciptakan sistem kerja yang optimal, akan menentukan tinggi rendahnya 

produktifitasnya kerja pegawai. Peranan manajemen sangat strategis untuk 

peningkatan produktifitas, yaitu dengan mengkombinasikan dan mendayagunakan 

semua sarana produksi, menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan 

sistem kerja dan pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan 

yang tepat, serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman. Organisasi adalah suatu tempat dimana pekerja memperoleh pengalaman 

kerja dan kesempatan meningkatkan keterampilannya. Kesempatan seperti ini 

dapat dinikmati pekerja hanya bila pimpinan organisasi memungkinkannya. 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor manajemen sangat berperan 

dalam peningkatan produktivitas kerja organisasi, baik secara langsung melalui 

perbaikan pengorganisasian dan tata kerja yang memperkecil pemborosan dan 

keborosan penggunaan sumber-sumber, maupun secara langsung melalui fasilitas 

latihan serta perbaikan penghasilan dan jaminan sosial pekerja. 

Juliati (2013:96) menggambarkan lingkungan kerja yang ideal dari suatu 

organisasi sumberdaya manusia yaitu menjelaskan bahwa lingkungan kerja harus 

memenuhi tiga syarat, yaitu : (1) memenuhi syarat kondisi fisik, (2) memenuhi 



 

 

syarat suasana kerja yang menyenangkan dan (3) terciptanya keharmonisan kerja. 

Gambaran mengenai kondisi fisik yang ideal adalah mempunyai gedung yang 

permanen, terdapat ruang kerja dengan perlengkapannya (meja, kursi dan 

peralatan kantor lainnya, seperti telepon, faks, AC dan toilet) dengan desain ruang 

kerja yang tenang, rapi, bersih, tidak terdapat suara yang bising dan jauh dari lalu 

lalang orang yang lewat. Sedangkan gambaran keharmonisan kerja yang tercipta 

adalah terjadinya kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif dan adanya rasa 

saling membantu dalam melakukan suatu aktivitas kerja diantara sesama pekerja, 

sehingga nampak pekerjaan tersebut harmonis dan tidak terdapat adanya konflik-

konflik horizontal diantara pegawai. 

Sumantri (2011:264) memberikan defenisi lingkungan kerja adalah faktor 

ekstrinsik yang berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas kerja. Unsur-unsur 

yang termasuk dalam lingkungan kerja sebagai faktor ekstrinsik adalah kondisi 

fisik, suasana kerja dan keharmonisan kerja antar pegawai.  

Pengertian lingkungan kerja di atas adalah kondisi tempat kerja seperti 

sarana dan prasarana kerja , lingkungan kerja yang bersih, nyaman, rapi dan indah 

serta kerja sama yang baik antara pegawai yang satu dengan yang lainnya, saling 

membantu dalam suatu pekerjaan sehingga ada hubungan persaudaraan diantara 

pegawai. 

Syarifuddin (2014:120) menyatakan bahwa lingkungan kerja dapat 

diartikan dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Lingkungan kerja dalam arti 

luas yaitu terciptanya kondisi lingkungan kerja yang kondusif, aman, tenteram dan 



 

 

menyenangkan. Sedangkan dalam arti sempit, lingkungan kerja adalah lingkungan 

yang menyebabkan unsur-unsur yang menjalankan aktivitas kerja tersebut merasa 

senang dan betah melaksanakan tugas pokoknya. 

Tinjauan di atas, bagi setiap pegawai menghendaki adanya kondisi fisik, 

suasana dan keharmonisan kerja yang kondusif, aman, tenteram, menyenangkan, 

merasa senang dan betah untuk bekerja sesuai dengan kenyataan yang dihadapi 

oleh setiap pekerja dalam melakukan aktivitas kerjanya. 

Tidak dapat dipungkiri banyak pegawai yang tidak betah bekerja dengan 

kondisi ruangan yang sempit, tidak tersedia alat dan perlengkapan kantor yang 

memadai, ditunjang dengan dekorasi ruangan yang membosankan. Disamping itu, 

suasana ruangan yang panas, semraut, kotor dan tidak teratur, yang mengurangi 

gairah untuk bekerja serta rekan kerja tidak memberikan adanya keakraban, 

bersifat individualisme dan acuh tak acuh dalam melaksanakan aktivitas kerja 

dalam suatu lingkungan organisasi kerja.  

Kenyataan seperti ini tentunya bukan merupakan kondisi lingkungan kerja 

yang diharapkan. Ini beralasan bahwa lingkungan kerja perlu mendapat perhatian 

oleh para pengambil kebijakan untuk memperhatikan kondisi, suasana dan 

keharmonisan kerja antar pegawai. 

Menurut Indriyani (2011:80) suatu dinamika kerja akan hidup dan survive 

apabila lingkungan kerja selalu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan. 

Lingkungan kerja yang perlu diperhatikan adalah kondisi fisik dari tempat 



 

 

bekerja, suasana kerja yang mendukung untuk betah bekerja dan keharmonisan 

unsur-unsur yang terlibat dalam aktivitas kerja. 

Tentu pendapat ini mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan pegawai, faktor lingkungan kerja memberikan pengaruh. Ini dapat 

dilihat apabila kondisi fisik dari lingkungan kerja terpenuhi, memiliki dekorasi 

ruangan yang teratur, dilengkapi dengan alat dan perlengkapan yang lengkap, 

ditunjang dengan suasana lingkungan kerja yang tenang, bersih, indah dan 

nyaman akan memberikan respon bagi pekerja untuk bekerja lebih giat, apalagi 

rekan-rekan kerja memahami pentingnya keharmonisan kerja diciptakan dalam 

lingkungan kerja. 

Pemahaman lingkungan kerja secara eksplisit tidak dapat diabaikan dari 

faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. Mustahil 

seseorang pegawai akan bekerja secara optimal dalam menjalankan aktivitas 

kerjanya apabila kondisi lingkungan kerjanya tidak terpenuhi, tidak lengkap dan 

tidak harmonis. Ini akan memberikan adanya kesan yang kurang baik untuk 

bekerja. Tentu memberi efek adanya kebosanan bekerja, ketidakbetahan dan 

kemalasan bekerja.  

Pandangan-pandangan di atas tentu perlu dipahami bahwa lingkungan 

kerja secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja pelayanan. Ini dapat dilihat bahwa dengan lingkungan kerja yang tercipta, 

kelengkapan sarana kerja dan keharmonisan yang memberikan dampak kepada 



 

 

pegawai untuk senang bekerja, betah bekerja dan bergairah untuk menjalankan 

aktivitas setiap pekerjaan. 

Menurut Anshory (2012:116) bahwa pelaksanaan suasana lingkungan 

kerja yang sesuai, yang menyengarkan dan memberikan penyemangat merupakan 

syarat yang harus untuk dipenuhi. Keadaan sekitar dan kelengkapan sarana dan 

prasarana kerja yaitu ruang kerja yang bersih, nyaman serta suasana tempat kerja 

yang harmonis sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan tersa nyaman. Lebih 

jelasnya dapat diperlihatkan gambar eksistensi lingkungan kerja sebagai berikut :  

Gambar 2.1.  

Eksistensi Lingkungan Kerja 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam organisasi sumberdaya 

manusia, memerlukan adanya lingkungan kerja sebagai kunci dari suatu 

keberhasilan individu sumberdaya manusia dalam melakukan aktivitas kerjanya. 

Lingkungan kerja tersebut terdiri dari kondisi fisik, suasana kerja dan 

keharmonisan kerja yang merupakan unsur dari lingkungan kerja yang 

menyebabkan individu sumberdaya manusia dapat mencapai tujuan dalam bekerja 

yaitu adanya perasaan betah bekerja dan senang bekerja. 

2.5. Kinerja 

2.5.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja pegawai (job performance) adalah perwujudan hasil kerja yang 

dilakukan oleh seorang pegawai pada suatu  wadah organisasi  sebagai hasil 

penilaian terhadap pekerjaan tersebut.  Kinerja merupakan perwujudan atas 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang dapat diukur menurut (Seimour, dalam Susiati, 

2012). 

Menurut Dharma (2013, dalam Susiati 2012) mengartikan kinerja adalah 

sesuatu yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau sesuatu yang diperoleh dari 

seseorang kepada orang lain atau kelompok. Sedangkan Stoner (2011 : 73) 

mengartikan kinerja sebagai kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan yang 

dihasilkan oleh seseorang, kelompok atau organisasi.  

Penilaian kinerja ditunjukkan oleh hasil penilaian yang dinilai melalui 

standar mutu. Jadi kinerja seseorang itu dapat dilihat dari dua ukuran baik atau 



 

 

buruk artinya apabila kelakuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

sesuai dengan prosedur atau kriteria yang diberlakukan suatu organisasi, maka 

kinerja seseorang tersebut dianggap baik, begitu pula sebaliknya dikatakan kinerja 

kurang baik,  menurut Mitchel dan Larson (2013, dalam Susiati 2012), 

Menurut Siagian (2014 : 45) kinerja adalah perilaku yang ditampakkan 

oleh seseorang atau kelompok ditinjau dari segi perilaku, kepribadian seseorang 

sering menampakkan dirinya dapat dilihat dari perilaku, peribadi seseorang 

apabila mengapresiasikan dirinya dalam bentuk sikap, bertindak dan cara berpikir. 

Berbagai hal mempengaruhi kepribadian seseorang manusia organisasional yang 

berpengaruh pada kinerjanya. 

Dari batasan – batasan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan 

kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan. 

2.5.2. Faktor – faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya memiliki kinerja 

yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu : 

a. Faktor individu seperti kemampuan seseorang dan motivasi yang 

dimilikinya. 

b. Faktor lingkungan seperti perbedaan kemampuan fisik, dan faktor 

lainnya. 



 

 

Faktor – faktor situasi juga berpengaruh terhadap tingkat kinerja yang 

dicapai seseorang, situasi yang mendukung misalnya adanya kondisi sarana usaha 

yang baik, ruangan yang bersih dan nyaman, dari teman yang lain, pemimpin 

yang tahu kebutuhan pegawai serta cara kerja yang baik akan mendorong 

pencapaian kinerja yang tinggi dibandingkan jika kondisi kerja yang tidak 

mendukung. Pimpinan yang mengerti, pelayanan yang tidak prima, serta suasana  

tempat kerja yang tidak nyaman, serta sarana dan prasarana yang tidak lengkap 

akan menimbulkan kinerja pegawai yang rendah. 

Menurut Siagian (2014 : 45) bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh 

kondisi fisiknya. Seseorang yang memiliki kondisi yang mempunyai daya tahan 

tubuh yang tinggi yang pada gilirannya tercermin pada kegairahan bekerja dengan 

tingkat produktivitas yang tinggi, dan sebaliknya. Di samping itu, kinerja 

seseorang sangat berhubungan dengan kemampuan yang  dimilikinya sehingga 

sangat berperan dalam organisasi. 

2.5.3. Penilaian Kinerja Pegawai 

Menurut Mitchell dan Larson (2013, dalam Susiati 2012) kinerja bisa 

ditunjukkan dalam berbagai cara antara lain : 

a. Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang sama yang berlangsung sepanjang 

waktu  

b. Kinerja bisa menunjukkan perilaku berbeda yang ditunjukkan dengan tingkat 

konseptualisasi yang tinggi. 



 

 

c. Kinerja bisa menunjukkan perolehan – perolehan (outcomes) yang tidak erat 

kaitannya dengan tindakan – tindakan tertentu. 

d. Kinerja bisa didefinisikan dalam istilah yang umum yang menunjukkan sifat – 

sifat global daripada perilaku spesifik. 

e. Kinerja bisa didefinisikan sebagai hasil - hasil perilaku kelompok daripada 

perilaku individual. 

Kinerja menurut Lopez (dalam Susiati 2012) diukur dalam beberapa 

ukuran kerja secara umum yang diterjemahkan dalam penilaian perilaku secara 

mendasar meliputi :kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, 

pendapat atau pernyataan yang disampaikan, keputusan yang diambil, 

perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja. 

Menurut Dharma (2011, dalam Susiati 2012) cara pengukuran kinerja 

pegawai didasarkan pada beberapa kriteria yaitu : 

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai 

2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan.(baik atau tidak) 

3. Ketepatan atau kesesuaian waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 

Hasil pekerjaan dapat bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Perbedaan 

antara hasil intrinsik dan hasil ekstrinsik penting untuk memahami reaksi para 

pegawai terhadap pekerjaan mereka. Secara umum hasil intrinsik adalah objek 

atau kejadian yang timbul dari usaha pegawai sendiri dan tidak menuntut 

keterlibatan orang lain. Secara lebih sederhana, ia adalah hasil yang jelas 

berhubungan dengan tindakan yang dilakukan pegawai (Brief dan Aldag, 2012, 



 

 

dalam Susiati 2012) hasil semacam ini dianggap khas yang hanya ada pada 

pekerjaan profesional dan teknis, namun pada dasarnya semua pekerjaan dapat 

menimbulkan hasil intrinsik, yang melibatkan perasaan tanggung jawab, 

tantangan dan pengakuan dan merupakan hasil dari ciri khas kerja seperti 

keragaman, otonomi identitas dan arti. Sebaliknya hasil ekstrinsik merupakan 

objek atau kejadian yang mengikuti usaha pegawai sendiri sehubungan dengan 

faktor – faktor lain yang tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan itu sendiri. 

Potongan harga, bonus, kondisi kerja, rekan kerja, dan bahkan menyelia ialah ciri 

khas tempat kerja yang merupakan bagian fundamental dari pekerjaan itu sendiri. 

Kesulitan dalam menganalisis kinerja organisasi adalah bagaimana cara  

memilih perangkat ukuran kinerja untuk mendapatkan hasil yang sama dan  

mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, terutama 

yang berhubungan dengan kinerja organisasi.  

Kesulitan pengukuran kinerja organisasi publik dikemukakan oleh 

Dwiyanto, dkk. (2013:127) bahwa kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi 

pelayanan publik dikarenakan tujuan dan misi organisasi kurang jelas kabur akan 

tetapi juga sifat multi dimensional. Organisasi publik memiliki perangkat privat. 

Karena perangkat dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang 

bersinggungan satu sama lain, yang mengakibatkan ukuran kinerja organisasi 

publik dimata para perangkat  juga menjadi berbeda-beda. 

Livine, dkk (2011) masih dalam Dwiyanto, dkk ( 2013;13) dikemukakan 3 

konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan guna mengukur kinerja organisasi 

publik, yakni responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility) dan 



 

 

akuntabilitas (accountabilitay). Responsivitas artinya berdasarkan pada 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi 

publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan 

dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin 

baik. Sementara responsibilitas artinya sejauh mana melaksanakan kegiatan 

organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang implisit atau 

eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi maka kinerja 

dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas artinya berdasar kepada seberapa 

besar pejabat publik dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada pejabat politik 

yang dipilih oleh rakyat, oleh karena itu, kinerja pada dasarnya merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam 

hal ini pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja yang mereka lakukan secara 

informal, seperti komentator yang baik dari mitra kerja.  

Namun, penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan 

terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran (Schuler, 2011 : 

67). Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang 

pegawai apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan 

datang. 

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta )Stolovic 



 

 

dan Keeps, 2013:4). Kinerja merujuk kepada suatu pencapaian pegawai atas tugas 

yang diberikan (Cascio, 2013:267). Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi 

dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kesediaan tertentu, kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya (Hersey dan Blanchard 2011 :406). 

Kinerja adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan atau ability 

(A), motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O); yaitu 

kinerja = f (AxMxO);. Kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan 

kesempatan. Dengan kata lain, kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, 

motivasi dan kesempatan. Kesempatan kinerja adalah tingkat-tingkat kinerja yang 

tinggi sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-rintangan pengendali 

pegawai itu. (Robbins, 2011). 

Apabila pada suatu penelitian seseorang karyawan tidak mencapai tingkat 

kinerja yang seharusnya ia bisa, maka timbul suatu pertanyaan apakah yang 

menyebabkan demikian, maka perlu dilihat lingkungan kerjanya apakah 

mendukung atau tidak dalam penyelesaian pekerjaannya. Jadi kinerja seseorang 

karyawan yang maksimal selain didorong oleh motivasinya juga tingkat 

kemampuan yang dimiliki serta keadaan lingkungan yang kondusif. Studi tentang 

karakteristik karyawan agar memiliki kinerja yang tinggi adalah : (1) Berorientasi 

pada prestasi. Pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi akan meraih sebuah 

mimpi tentang apa yang diinginkan untuk dirinya, (2) Percaya diri, Pegawai yang 



 

 

memilki kinerja yang tinggi mempunyai sikap yang positif yang berpikir ke masa 

depan dan bertingkah laku dengan penuh percaya diri, (3) Pengendalian diri. 

Pegawai yang kinerjanya tinggi mempunyai rasa disiplin diri sangat tinggi, (4) 

Kompetensi. Pegawai yang kinerjanya tinggi telah mengembangkan kemampuan 

spesifik atau kompetensi berprestasi dalam daerah pilihan mereka, (5) Presisten. 

Pegawai yang kinerjanya tinggi mempunyai piranti pekerjaan didukung oleh 

suasana psikologis, dan bekerja keras terus menerus untuk mencapai tujuan. 

(Mink, dkk., 2011:51-52). 

Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. 

Kinerja dapat dipandang sebagai ‘ thing done’ Widodo (2013 :206) dalam satuan 

organisasi dikemukakan, bahwa kinerja hakikatnya suatu hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

dan etika. Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara (2011:3) menegaskan 

kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan / program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi 

organisasi. Keduanya menganggap, bahwa kinerja merupakan parameter bagi 

pengukuran akuntabilitas bagi individu sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan, baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas individu dalam 

suatu organisasi ditentukan oleh kinerja yang dicapainya selama kurun waktu 

tertentu.  



 

 

Menurut Johnson dan Lewin (2012: 188), pengukuran kinerja dapat 

dipahami dari dua model normative, yaitu political performance dan services 

delivery. Political performance merujuk pada pilihan kolektif dan keadilan yang 

dapat digunakan untuk membuat desain pilihan institusi politik. Sedangkan model 

kedua merujuk pada upaya untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi. 

Bagi pejabat fungsional pegawai yang berada dalam satuan lembaga pelayanan 

publik, maka model kedua sangat relevan sebagai struktur mediasi untuk 

mengukur kinerjanya. Pengukuran kinerja dalam suatu jabatan fungsional sama 

pentingnya dengan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan.  

Gaspersz (2013:68) menegaskan, bahwa kinerja memainkan peran bagi 

peningkatan suatu kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik yaitu 

terhadap pengukuran fakta-fakta yang akan menghasilkan data dan kemudian 

apabila data itu dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat 

sehingga informasi itu akan berguna bagi peningkatan pengetahuan para pimpinan 

dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja haruslah memperhatikan 

unsure – unsure (a) biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran seyogyanya tidak 

lebih besar dari manfaat yang diterima (b) dimulai dari permulaan program (c) 

terkait langsung dengan tujuan strategis (d) sederhana serta memunculkan data 

yang mudah untuk digunakan (e) dapat diulang secara terus menerus sepanjang 

waktu, sehingga dijadikan perbandingan antara pengukuran pada satu titik waktu 

dengan waktu lainnya (f) dilakukan pada system secara keseluruhan yang menjadi 

lingkup program (g) digunakan untuk menetapkan target mengarah pada 

peningkatan kinerja mendatang (h) ukuran kinerja harus dipahami secara jelas 



 

 

oleh setiap individu yang terlibat (i) pelibatan setiap individu dalam setiap 

pengukuran kinerja (j) pengukuran kinerja harus memenuhi persyaratan 

reliabilitas dan validitas dan (k) pengukuran harus berfokus pada tindakan korektif 

dan peningkatan, bukan sekadar pada pemantauan atau pengendalian. 

Mempelajari berbagai teori dan uraian di atas ditemukan bahwa kinerja 

memperlihatkan perilaku seseorang yang dapat diamati, yaitu : (1) ia tidak diam 

tetapi bertindak; melaksanakan suatu pekerjaan; (2) melakukan dengan cara-cara 

tertentu; (3) mengarah pada hasil yang hendak dicapai sehingga kinerja 

sesungguhnya bersifat faktual. Dengan demikian kesimpulan dari beberapa 

konsep kinerja yaitu pada hakekatnya merupakn perbuatan seseorang atau cara 

dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai suatu hasil tertentu, dengan cara 

mencakup kecakapan, penampilan dalam suatu proses atau prosedur yang 

dilakukan yang berfokus pada tujuan yang hendak dicapai serta terpenuhinya 

standar pelaksanaan kualitas dan kuantitas yang diharapkan.  

Dari beberapa pendapat di atas konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan 

guna mengukur kinerja pegawai, yakni: 

1. Faktor kualitas kerja, yang dilihat dari segi ketelitian dan kerapian bekerja, 

kecepatan penyelesaian pekerjaan, ketrampilan dan kecakapan kerja. 

2. Faktor kuantitas kerja, diukur dari kemampuan secara kuantitatif di dalam 

mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru 

3. Faktor pengetahuan, meninjau kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.  



 

 

4. Faktor keandalan, mengukur kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan 

tugasnya baik dalam menjalankan peraturan maupaun inisiatif dan disiplin. 

5. Factor kehadiran, yaitu melihat aktivitas pegawai didalam kegiatan-kegiatan 

rutin kantor/panti, rapat-rapat atau kehadiran ditengah-tengah klien yang 

membutuhkannya. 

6. Faktor kerja sama, melihat bagaimana pegawai bekerja dengan orang lain 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1.  Kerangka Konseptual  

Kinerja sebagai suatu proses kerja dari sebuah aktivitas secara 

keseluruhan, merupakan cerminan sikap, produktivitas, perilaku seorang pegawai. 

Hal terpenting dari visi, misi, dan strategi organisasi adalah meletakkan kinerja 

dalam satu bingkai yang sama dan dapat dijalankan dalam kehidupan praktis 

organisasi. Dengan menundukkan secara bersama-sama, maka organisasi dapat 

memposisikan dirinya sesuai dengan kondisi yang diinginkan. 

Dalam kinerja organisasi yang dialami, kinerjanya sangat terkait atau 

berhubungan dengan produktivitas dan efektivitas. Meskipun demikian, 

pembatasan kedua istilah di atas terkadang menimbulkan penafsiran ganda, 

sehingga membutuhkan pengertian secara konseptual dan operasional. Pegawai 

mempunyai tugas dan fungsi dalam menjabarkan kebijaksanaan pemerintah pusat 

dan daerah. 

Sejalan dengan teori dan pendapat para ahli yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini hanya mengambil beberapa gabungan 

beberapa teori motivasi yang dianggap hampir sama dengan penelitian meliputi : 

1. Motivasi kekuasaan yaitu  dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan 

lingkungan sekitarnya. 

2. Motivasi afiliasi yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang lain karena 

rasa sosial. 

 



 

 

3. Motivasi kompetensi yaitu  dorongan yang sesuai dengan hasil kerja dan 

kualitas kerja. 

4. Motivasi reward yaitu dorongan yang mengharapkan  untuk mendapatkan 

imbalan tertentu. 

5. Motivasi punishment yaitu dorongan karena adanya aturan yang mengikat dan 

mengandung sanksi. 

Budaya organisasi mempunyai peranan atau fungsi-fungsi terhadap 

kelanggengan hidup organisasi baik dalam berinteraksi dengan elemen-elemen 

lingkungan luar maupun interaksi dalam organisasi itu sendiri.  

Dalam budaya organisasi perlu dipahami anggota organisasi terhadap 

pendiri, bagaimana persepsinya terhadap situasi, asumsi-asumsi dan tata nilai 

yang kemudian berkembang menjadi kesepakatan bersama yang merupakan jalan 

terbaik dalam menghadapi suatu situasi yang dibentuk dari perpaduan antara 

aspek intern maupun ekstern. Aspek ekstern berkaitan dengan usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan organisasi (survival) dari terpaan lingkungan, 

yang sebagian di luar kemampuan dan jangkauan anggota organisasi. Aspek 

intern pada dasarnya menuntun dan menunjukkan kemana isi organisasi 

diarahkan.  

Budaya organisasi merupakan pemacu terbentuknya sistem kerja pada 

setiap organisasi. Budaya yang diciptakan dan dianut bersamaan memacu 

terbentuknya aturan-aturan yang diperlukan dalam pengelolaan suatu organisasi. 

Nilai-nilai yang dipilih dalam membentuk aturan atau cara kerja dapat mendorong 

terciptanya ide-ide dalam pembagian kerja, tanggung jawab dan atau sistem balas 



 

 

jasa yang dikehendaki. Demikian seterusnya jika pilihan-pilihan itu dilaksanakan 

terus menerus, maka akan menjadi kegiatan rutin dan kebiasaan itu merupakan 

suatu budaya.  

Organisasi adalah wadah dari kegiatan sekelompok manusia untuk 

mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan unit sosial yang diperlukan bagi 

setiap manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalankan berbagai fungsi 

sosialnya.  

Allire dan Firsirotu (2012), menyatakan bahwa organisasi dilihat dari dua 

sudut pandang, yaitu : pertama, organisasi sebagai sistem sosial budaya, karena 

budaya merupakan suatu komponen dari sistem sosial, yang berwujud prilaku dan 

merupakan hasil dari suatu interaksi. Kedua organisasi sebagai sistem ideasional, 

karena budaya sebagai realisme, sosial yang terpisah tetapi saling berhubungan. 

Rusli (2011) menyatakan bahwa dalam organisasi akan terbentuk budaya yang 

dominan atau kuat, yang dicirikan oleh luas dan intensifnya nilai-nilai yang dianut 

dan dijalankan oleh mayoritas dari anggota suatu organisasi. Dapat dikatakan 

semakin banyak anggota yang menerima atau semakin tinggi komitmen terhadap 

nilai-nilai inti, semakin kuat budaya tersebut. Budaya kuat adalah budaya yang 

dipraktikkan secara intensif, ditata secara ketat dan dimiliki secara luas oleh 

anggota organisasi, sehingga proses kerangka berpikir penelitian dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 



 

 

Gambar 3.1. 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah serta kerangka pikir yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesis penelitian, 

yaitu : 

1. Ada pengaruh yang baik dan relevan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang. 

Motivasi Kerja 

- Afiliasi 
- Kekuasaan 
- Reward 

Hasibuan (2012) 

Budaya Organisasi 

- Inisiatif individu 
- Pola komunikasi 

Robbins (2011) 

 

Kinerja Pegawai  

 

- Kualitas,  

- Kuantitas  

- Sikap 

Siagiaan (2014) 

Lingkungan Kerja 

- Pimpinan,  
- Rekan kerja,  
- Masyarakat 

Simamora (2012) 



 

 

2. Ada pengaruh yang baik dan relevan antara budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang. 

3. Ada pengaruh yang baik dan relevan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang. 

4. Ada pengaruh yang baik dan relevan antara motivasi kerja, budaya organisasi 

dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang. 

5. Variabel lingkungan kerja yang paling dominan terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang. 

3.3.  Definisi Operasional Variabel 

Beberapa konsep yang terdapat dalam penulisan ini perlu dijelaskan 

definisi operasionalnya sebagai berikut : 

1. Motivasi kerja adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan 

orang lain atau diri sendiri guna memenuhi atau memuaskan kebutuhan 

sehingga tergerak untuk melakukan aktivitas atau kegiatan kerja. Motivasi 

kerja yang diukur dengan kuesioner yang menentukan fakta sebagai berikut : 

a. Motivasi kekuasaan adalah  dorongan untuk mempengaruhi orang dan  

lingkungan sekitar. 



 

 

b. Motivasi afiliasi adalah  dorongan yang berhubungan dengan orang lain 

karena rasa  social. 

c. Motivasi kompetensi adalah  dorongan yang sesuai dengan hasil kerja  

hasil  dan kualitas kerja. 

d. Motivasi reward adalah dorongan yang mengharapkan untuk  

mendapatkan imbalan tertentu. 

e. Motivasi punishment adalah dorongan  karena adanya aturan yang 

mengikat dan mengandung sanksi. 

2. Budaya organisasi adalah suatu pola yang dibentuk dari asumsi-asumsi 

mendasar yang dipahami secara bersama oleh anggota organisasi terutama 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Budaya organisasi diukur dari  

dugaan budaya organisasi yaitu : 

a. Terkaitan dengan lingkungan. 

Aspek ini mengamati dugaan yang lebih mendasar tentang hubungan 

manusia dengan  lingkungan dan alam. 

b. Hakikat kegiatan manusia 

Aspek ini bagaimana pandangan semua anggota organisasi tentang hal-hal 

benar apa yang perlu dilakukan oleh seseorang atas dugaan mengenai sifat 

manusia, lingkungan dan realitas di atas, apakah  harus aktif atau pasif, 

pemgembangan pribadi, atau lainnya. Apa yang dimaksud dengan kerja 

dan apakah yang dimaksud dengan bermain. Dimensi utama dari aspek ini 

adalah sikap mental manusia terhadap lingkungan, yaitu apakah proaktif, 

reaktif ataukah harmoni 



 

 

c. Hakikat realitas dan kebenaran. 

Aspek ini menyangkut bagaimana anggota-anggota organisasi memandang 

tentang kaidah perilaku dan linguistik yang menetapkan mana yang nyata 

dan mana yang tidak, mana yang fakta, bagaimana kebenaran akhirnya 

ditentukan, dan apakah kebenaran diungkapkan atau ditemukan. 

d. Hakikat waktu. 

Aspek ini berkaitan dengan bagaimana anggota organisasi memandang 

tentang orientasi  waktu, Terdapat 2 aspek yaitu 

e. Hakikat sifat manusia 

Aspek ini menyangkut pandangan segenap anggota organisasi tentang apa 

yang dimaksud dengan manusia dan apa atribut yang dianggap intrinsik 

atau puncak 

f. Hakikat hubungan antarmanusia 

Aspek ini menyangkut bagaimana manusia memandang tentang apa yang 

dipandang sebagai cara yang besar  untuk saling berhubungan, untuk 

mendistribusikan kekuatan atau cinta. Apakah hidup ini kooperatif atau 

kompetitif, individualistik, kolaboratif kelompok atau komunal . 

3. Lingkungan kerja adalah pola hubungan yang dibangun dan dirasakan oleh 

pegawai terhadap pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat.  

Adapun indikator-indikator yang diukur adalah tanggapan responden terhadap  

a. Hubungan/komunikasi dengan atasan. 

b. Hubungan/komunikasi dengan rekan kerja. 



 

 

c. Hubungan/komunikasi dengan pelaksanaan kerja. 

d. Hubungan/komunikasi dengan masyarakat sekitar lingkungan kerja. 

e. Pengetahuan budaya masyarakat setempat. 

f. Keterlibatan masyarakat terhadap pekerjaan. 

3. Kinerja pegawai adalah suatu prestasi kerja/hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dilihat dari segi kualitas 

maupun kuantitas serta ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas yang 

diberikan oleh atasan atau sesuai job description. Kinerja pegawai ini diukur 

dari : 

a. Kualitas kerja, yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapian bekerja, 

kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja. 

b. Kuantitas kerja, diukur dari kemampuan secara kuantitatif di dalam 

mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru 

c. Pengetahuan, meninjau kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan. 

d. Keandalan, mengukur kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan 

tugasnya, baik dalam menjalankan peraturan maupun inisiatif dan disiplin. 

e. Kehadiran, yaitu melihat aktivitas pegawai didalam kegiatan-kegiatan rutin 

kantor, rapat-rapat atau kehadiran. 

f. Kerjasama, melihat bagaimana, pegawai bekerja dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

 

 



 

 

BAB IV 

                                          METODE PENELITIAN 

4.1.  Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang 

perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis 

data. Menurut Prasetya (2014 : 54), bahwa “metode adalah totalitas cara untuk 

meneliti dan menemukan kebenaran”. Sedangkan, pengertian metode penelitian 

itu sendiri, menurut Sugiyono (2011 : 1) adalah : cara ilmiah yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel dengan tujuan dapat 

ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam 

administrasi. 

Berdasar dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, jenis 

penelitian adalah gabungan kualitatif dan kuantitatif, karena penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan teknik analisis korelasional untuk 

mengetahui antara variabel terikat dan variabel bebas. Oleh karena itu, variabel 

bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini tidak direkayasa, dengan kata lain 

penelitian ini berupa hasil pengisian instrumen di lapangan. 

4.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Waktu penelitian bulan 

Oktober sampai November 2019. 

 



 

 

4.3.  Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran 

4.3.1. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti adalah motivasi kerja , budaya organisasi dan 

lingkungan kerja sebagai variabel bebas yang disimbolkan X1, X2 dan X3, 

sedangkan kinerja pegawai sebagai variabel terikat yang disimbolkan dengan Y,  

seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 4.1 

Skema Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2011: 19) 

Keterangan : 

X1 =  Motivasi kerja 

X2 = Budaya organisasi 
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X3 = Lingkungan kerja 

Y = Kinerja pegawa 

4.3.2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif (Sugiyono, 2011:105). Dalam penelitian ini pengukuran yang 

digunakan adalah dengan skala Likert dengan interval  1 sampai 5, dengan bentuk 

pernyataan  pilihan ganda, untuk memperkirakan tentang pandangan, perilaku dan 

pendapat seseorang. 

4.4.  Populasi dan Sampel 

4.4.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dan  mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

meliputi semua pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang berjumlah 60 orang. 

4.4.2. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

sampling jenuh (sensus),  sampel yang digunakan sebanyak 60 orang pegawai 

negeri dan pegawai tidak tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. 



 

 

4.5.  Instrumen Penelitian 

a. Kuesioner, yakni beberapa  pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang mendasarkan dari laporan tentang diri sendiri 

(self report) atau pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi subjek atau 

informasi yang diteliti. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

deskriptif guna menguji hipotesis dan model kajian. Untuk memperoleh data 

tersebut digunakan kuesioner yang bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang 

dibuat sedemikian rupa hingga responden dibatasi dalam memberi jawaban 

kepada beberapa alternatif saja atau kepada salah satu saja (Nazir, 2013.50) 

Sedangkan penyusunan skala pengukuran digunakan metode Likerts 

Summated Ratings (LSR), dengan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 

jawaban pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :  

Nilai 5 :    Sangat setuju artinya informan sangat setuju dengan pernyataan.  

Nilai 4 :     Setuju artinya informan setuju dengan pernyataan. 

 Nilai 3 :  Ragu-ragu artinya informan tidak dapat menentukan dengan 

pasti apa yang dirasakan. 

 Nilai 2  :  Tidak setuju artinya informan tidak setuju dengan pernyataan 

Nilai 1 :  Sangat tidak setuju artinya responden sangat tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

b. Pengumpulan dokumen yaitu mengumpulkan informasi dengan mempelajari 

sumber data tertulis untuk memperoleh data sekunder mengenai hasil 

penilaian kerja pegawai, sejarah organisasi, jumlah pegawai pekerja sosial, 



 

 

struktur organisasi, dan data tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

4.6.  Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

 Data pokok yang diperoleh pada penelitian ini  dikerjakan melalui sistem 

sebagai berikut :  

Pengolahan secara manual dengan  memperjelas data mentah yang 

didapatkan melalui wawancara dan pengisian kuesioner, setelah itu 

dikelompokkan sesuai dengan data variabel sehingga dapat memudahkan dalam 

proses pengolahan data selanjutnya.  Terakhir pengolahan data  dengan 

menggunakan komputer berdasarkan model analisis dengan menggunakan 

program SPSS versi 21. 

 Analisa pertama dengan menggunakan  uji instrumen penelitian sebagai 

berikut :  

1. Uji Validitas  

 Uji validitas mempunyai arti  ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan pengukuran. validitas yang tinggi jika alat tersebut  

memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran (Azwar, 

2012 : 5). Pada penelitian ini penulis menggunakan uji validitas internal yaitu 

dimana letak perbedaan yang sebenarnya di antara responden yang diteliti. 

Sehingga akan dilakukan dengan analisis item dengan menggunakan metode 

korelasi Product Moment Pearson yaitu mengorelasikan nilai jawaban dari 

responden dengan setiap pernyataan dengan nilai total dari keseluruhan 



 

 

pernyataan. Hasil korelasi tersebut harus signifikan berdasarkan ukuran statistik 

tertentu. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian nilai tersebut 

harus relevan atau signifikan. 

2. Uji Reliabilitas 

Selain data harus benar  maka pernyataan penelitian juga harus teruji 

(dapat diandalkan). Pernyataan tersebut mempunyai hasil yang objektif, dengan 

demikian maka pernyataan  ini dapat dipakai  karena dapat digunakan dengan baik 

pada waktu yang berbeda dan keadaan yang berbeda  (Cooper dan Emory, 2011 : 

164).  Hasil pengukuran yang telah teruji dapat memberikan hasil yang sama 

apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama pula.  Penelitian ini 

menggunakan  uji reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan koefisien 

Alfa Cronbach (). Suatu instrumen dapat disebut reliable apabila lebih besar dari 

pada 0,60 (Parasumaran dan Berry, 2011 : 78). 

4.7.  Metode Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dengan analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis). 

Pengujian ada dilakukan secara parsial (sendiri-sendiri) dan secara simultan 

(bertsama-sama)terhadap variabel bebas dan variabel tidak bebas dan diolah 

menggunakan program aplikasi SPSS versi 21. 

Adapun cara analisis  Regresi Linear Berganda (Sugiyono, 2011:205) yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 



 

 

   Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +ei  

Dimana : 

   Y = Kinerja pegawai 

   X1 = Motivasi kerja 

   X2 = Budaya organisasi  

   X3 = Lingkungan kerja 

   β0 = Intercept 

   β1, β2dan β3 = Koefisien regresi 

   ei = Faktor pengganggu (random error). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1.  Hasil Penelitian 

5. 1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman 

modal serta perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan 

prinsip koordinasi,integrasi, singkronisasi, dan simplifikasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim dan promosi 

penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, data dan system infimasi penanaman modal, dan 

penyelenggaraan PTSP; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim dan promosi  

penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal, dan penyelenggaraaan PTSP; 

 



 

 

c. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

d. Pelaksanaan administrasi Kantor; 

DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebagai organisasi satuan perangkat daerah 

memeliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan perizinan berusaha secara terpadu 

satu pintu dan penanaman modal sebagai urusan wajib pemerintah daerah pada 

sector penanaman modal. visi DPM-PTSP Kabupaten Pinrang adalah 

“Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dalam Menciptakan Iklim Penanaman Modal 

Yang Berdaya Saing Dan Atraktif Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” 

 Pernyataan visi di atas mempunyai tiga kalimat pokok yaitu “kualitas 

pelayanan”, “iklim penanaman modal yang berdaya saing”, dan “pertumbuhan 

ekonomi daerah”. Adapun arti atau makna ketiga kalimat pokok adalah: 

 “Kualitas pelayanan” adalah kegiatan yang dilakukan DPM-PTSP 

Kabupaten Pinrang dalam peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal 

yaitu memberi kemudahan berusaha, proses perizinan yang cepat, keramahan 

pegawai, serta untuk peningkatan kualitas pelayanan akan di kembangkan SPM, 

SPP dan SOP untuk mengevaluasi setiap kegiatan agar terjadi peningkatan 

kualitas pelayanan. Apabila pelayanan perizinan baik maka tingkat kepuasan 

masyarakat akan meningkat dalam hal pelayanan yang dilakukan dengan cara 

melihat indeks kepuasan masyarakat melalui pengisian kuesioner. 

 “Iklim penanaman modal yang berdaya saing” adalah penciptaan iklim 

berinvestasi yang memiliki daya saing local untuk menarik minat investastor 



 

 

melalui  upaya yang dilakukan Pemerintah daerah. Daya saiang nasional secara 

global diukur melalui –ease of doing business- versi Work Bank yang salah satu 

cara adalah memberikan kemudahan berusaha dalam memperoleh izin usaha. 

Daya saing local akan dilakukan pada bagaimana daerah turut serta dalam 

mendukung pencapaian daya saing nasional dengan melaksanakan kebijakan yang 

ditentukan. Daya saing local berupa pemberian paket kebijakan investasi 

Kabupaten Pinrang yang akan menjadi keunggulan bagi Kabupaten Pinrang 

dengan daerah lainnya dalam menarik daya tarik penanam modal. 

 “Pertumbuhan ekonomi daerah” segala upaya yang dilakukan agar 

terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing 

akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya 

penanam modal di Kabupaten Pinrang ini akan dapat  meningkatkan 

perekonomian daerah dan taraf hidup masyarakat serta penyerapan tenaga kerja 

berasal dari masyarakat lokal yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi 

masyarakat Kabupaten Pinrang. 

 Misi DPM-PTSP Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 

1. Memantapkan sistem dan tata kelolah pelayanan perizinan 

Misi ini mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam 

memantapkan system dan tata kelolah pelayanan perizinan usaha dan pelayanan 

perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan program, 

standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, 

serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.  



 

 

2. Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman 

Modal  

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan 

koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. DPM-PTSP Kabupaten 

Pinrang merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan 

penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi 

kebijakan pelayanan dengan paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang. Untuk 

itu peran koordinasi yang dijalankan DPM-PTSP penting dalam menunjang 

keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antara DPM-PTSP dengan instansi 

lainnya baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Penciptaan iklim 

investasi yang kondusif dapat diwujudkan dengan berbagai langkah yaitu 

perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan, realisasi investasi besar, 

kemitraan investasi besar dengan pengusaha nasional maupun UMKM di daerah 

lokasi proyek. 

3. Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal 

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan kebijakan 

penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi 

kebijakan intensif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu, dan 

SPIPISE. Untuk mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Pinrang DPM-

PTSP  memiliki beberapa inovasi antara lain:  

 

 



 

 

1. Paksi (Paket Kebijakan Investasi ) 

2. SIAP BOSS ( Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online 

Single Submission) 

3. RAJIN  (Gerai Perijinan) 

4. KONGSI ( Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi) 

5. PIF (Pinrang Invesment Forum) 

6. PIA (Pinrang Invesment Award) 

DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :  

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu untuk memimpin suatu Dinas 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  

2. Bagian Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan  kegiatan, memberikan pelayanan, 

dan penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan 

dalam lingkungan Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas  



 

 

b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 

c. Pengkoordinasian urusan kepegawaian, umum dan hukum; 

d. Pengkoordinasian  administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidangnya.   

Bagian Sekretaris, membawahi : 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

c.  Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang  Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal 

Bidang ini  dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas 

merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan kebijakan daerah bidang 

perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala bidang sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan koordinasi di seksi perencanaan penanaman modal, 

pengembangan iklim  penanaman modal  dan promosi penanaman modal; 

b. Menyusun  bahan kebijakan di seksi perencanaan penanaman modal, 

pengembangan iklim penanaman modal, dan promosi penanaman modal; 

c. Melaksanakan kebijakan di seksi perencanaan penanaman modal, 

pengembangan iklim penanaman modal, dan promosi penanaman modal; 



 

 

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi perencanaan 

penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, dan promosi 

penanaman modal. 

Tugas kepala bidang pengembangan iklim dan promosi pengembangan 

penanaman modal adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan  program dan  kegiatan serta anggaran di bidang pengembangan 

iklim dan promosi PM. 

b. Menrumuskan standar operasional prosedur (SOP) tentang tugas di bidang 

pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; 

c. Mensosialisasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal. 

d. Mensosialisasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana 

pengembangan penanaman modal daerah; 

e. Melaksanakan workshop, focus group discussion (FDG), tentang 

pemuktahiran data pada aplikasi SIPID, dan pemetaan potensi investasi di 

daerah; 

f. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, 

kecil, besar, dan koperasi melalui workshop peningkatan daya saing usaha 

daerah, forum komunikasi usaha daerah, fasilitas kemitraan usaha daerah.  

g. Mengembangkan dan mensosialisasikan deregulasi kebijakan penanaman 

modal di daerah yang rekomendasi penyederhanaan peraturan perizinan 

berusaha, kemudahan berusaha serta harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan. 

h. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha daerah dalam negeri dengan 

PMA. 



 

 

i. Mengkoordinasikan penyusunan  strategi promosi, dan pelaksanaan Pinrang 

Invesmenst Forum (PIF). 

Bidang  Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi 

beberapa seksi yaitu: 

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal 

b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

c. Seksi Promosi Penanaman Modal 

4. Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi 

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh  Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fingsi untuk merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang data dan sistem informasi penanaman modal 

serta pelaporan dan kearsipan perizinan dan non perizinan. 

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem 

Informasi yaitu : 

a. Melaksanakan pengolahan data dan system informasi penanaman modal; 

b. Perumusan kebijakan di bidang data dan system informasi penanaman modal; 

c. Melaksanakan  kebijakan di bidang data dan system informasi penanaman 

modal; 

d. Pengelolaan kerasipan perizinan dan non perizinan; 

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan peloparan di bidang data dan system 

informasi penanaman modal  dan kearsipan perizinan dan non perizinan; 



 

 

Tugas Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Merumuskan  kegiatan, program dan anggaran di bidang pengolahan data dan 

system informasi; 

b. Merumuskan standar operasional prosedur (SOP) tentang pelaksanaan tugas di 

bidang pengolahan data dan system informasi; 

c. Mensosialisasikan perumusan kebijakan daerah di bidang data, sisten 

informasi penanaman modal; 

d. Mensosialisasikan penyusunan laporan perizinan; 

e. Mensosialisasikan pengelolaan kearsipan perizinan; 

f. Memilih  dan mensosialisasikan penyusunan Rencana Induk Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (RITIK) Dinas; 

g. Menyusun laporan penerbitan peizinan, non perizinan, dan kegiatan 

penanaman modal; 

h. Melakukan  pembinaan tentang  pengelolaan kearsipan perizinan dan non 

perizinan; 

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, membawahi : 

a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi 

b. Seksi Pengolahan Data dan pelaporan 

c. Seksi Pengolahan Kearsipan Peizinan dan Non Perizinan 

 

 



 

 

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan 

Bidang penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan dipimpin 

oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah 

di bidang pelayanan penanaman modal serta penyelenggaraan PTSP. 

Tugas pokok dan fungsi Kepala bidang penyelenggaraan pelayanan 

peizinan dan Non Perizinan  sebagai berikut : 

a. Melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan PM dan PTSP; 

b. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan PM dan PTSP; 

c. Melaksanakan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan di 

kecamatan dan kelurahan/desa. 

d. Melakukan  pelayanan konsultasi, pengaduan  dan informasi tentang PM 

e. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat tentang penyelenggaraan PTSP; 

f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan PM 

dan PTSP; 

Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan  kegiatan, program dan anggaran di Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Merumuskan standar operasional prosedur (SOP) tentang pelaksanaan tugas di  

Bidang  Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

c. Merumuskan penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional 

prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan. 



 

 

d. Melakukan pembinaan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan di 

Kecamatan; 

e. Mensosialisasikan tentang survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Melakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi : 

a. Seksi pelayanan perizinan Dan Non Perizinan I 

b. Seksi pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II 

c. Seksi pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III 

6. Bidang Pengaduan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal 

dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanman modal, 

merumuskan kebijakan perizinan dan non perizinan, mengelolah pengaduan dan 

pemberian advokasi layanan.  

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengaduan dan Pengendalian 

Pelaksanaan penanaman Modal sebagai berikut : 

a. Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian pelaksanaan PM, 

pengaduan, kebijakan, dan advokasi layanan; 

b. Menyusun  rumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan PM, 

pengaduan, kebijakan, dan advokaso layanan; 



 

 

c. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan  PM; 

d. Memproses pengaduan tentang layanan perizinan dan non perizinan; 

e. Memberikan layanan advokasi perizinan pada usaha  dan non perizinan di unit 

PTSP; 

f. Melaksanakan pemantauan, pengaduan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

         Uraian tugas Bidang Pengaduan dan Pengendalaian Pelaksanaan 

Penanaman Modal adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan rencana, program, kegiatan dan anggaran di Bidang Pengaduan 

dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

b. Membuat standar operasional prosedur (SOP) tentang  tugas di lingkup 

Bidang Pengaduan dan Pengendalaian Pelaksanaan PM; 

c. Membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) 

tentang pengaduan pelayanan perizinan di  PTSP; 

d. Memilih dan mensosialisasikan kebijakan perizinan dan non perizinan; 

e. Menindaklanjuti pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan; 

f. Melaksanakan pemantauan realisasi kemajuan PM berdasarkan sector usaha 

secara berkala (triwulan dan semesteran); 

g. Melakukan workshop tentang laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 

kepada para pegusaha. 

Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 

membawahi beberapa seksi yaitu:  

a. Seksi pengaduan, Kebijakan, dan Advokasi layanan 



 

 

b. Seksi pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  

7. Tim Teknis PTSP 

a. PTSP memiliki Tim Teknis PTSP yang  sesuai jenis perizinan. 

b. Tim Teknis PTSP memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya. 

c. Anggota tim teknis PTSP yaitu tenaga teknis internal dan eksternal PTSP. 

d. Tim teknis PTSP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.  

e. Tim teknis tersebut mempunyai kewenangan  memberikan pertimbangan 

teknis kepada Kepala Dinas untuk memberikan rekomendasi mengenai 

diterima atau tidak suatu permohonan untuk penerbitan izin. 

5.1.2.  Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 orang responden 

pegawai pada kantor DPMPTSP Kabupaten Pinrang  maka diperoleh  

karakteristik yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 38 orang atau 

63,33 persen dan sisanya 22 orang atau 36,67 persen yang berjenis kelamin laki-

laki.   

Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

 

 



 

 

Tabel 5.1. 

Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

22 

38 

36,67 

63,33 

 Total 60 100,00 

Sumber : Survei Tahun 2019 

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut 

kelompok umur yang ada pada Pegawai pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang . 

Tabel 5.2. 

Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

< 35 

35 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

 

15 

9 

23 

13 

 

25,00 

15,00 

38,33 

21,67 

 

 Total 60 100,00 

Sumber : Survei Tahun 2019 



 

 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak 

adalah antara umur 41 - 45 tahun dengan jumlah 23 orang responden atau 

sekitar 38,33 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit 

jumlahnya yaitu antara umur 35 – 40 tahun yang hanya berjumlah 9 orang 

atau 15,00 persen saja. Adapun dari pengelompokan responden menurut 

umur maka umur termuda adalah 24 tahun dan umur tertua adalah 48 

tahun.  

Sebaran responden menurut masa kerjanya dapat dilihat sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 5.3. 

Sebaran Responden Menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 10 

10 – 15 

16 – 20 

21 – 25 

17 

15 

23 

5 

28,33 

25,00 

38,33 

8,34 

 Total 60 100,00 

Sumber : Survei Tahun 2019 

Apabila dilihat dari masa kerja pegawai pada Pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang 

maka pegawai yang paling lama masa kerjanya adalah 25 tahun, 



 

 

sedangkan masa kerja yang paling sedikit adalah 3 tahun. Dilihat dari 

distribusi responden menurut masa kerjanya maka masa kerjanya yang 

paling banyak jumlahnya yaitu 23 orang responden atau 38,33 persen 

adalah antara 16 sampai 20 tahun. Adapun masa kerja yang paling sedikit 

jumlahnya yaitu hanya ada  5 orang responden atau 8,34 persen saja yang 

masa kerjanya  antara 21` sampai 25 tahun. 

 5.1.3.  Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data  melalui kuesioner  maka diperoleh 

informasi  tentang variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas (motivasi 

kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja) yang disimbolkan (X), variabel 

terikat (kinerja pegawai) yang disimbolksn (Y). 

1. Motivasi kerja (X1) 

        Indikator  motivasi kerja dapat dirinci pada tabel berikut : 

Tabel 5.4 

Pendistribusian frekuensi setiap variabel motivasi kerja 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Pegawai dianggap  bagian 

penting dalam  organisasi 

0 0 0 0 0 0 23 38,3 37 61,7 

2. Pegawai yang memiliki ide 

positif maka ide tersebut harus 

diterima. 

0 0 0 0 2 3,3 23 38,3 35 58,3 

3. Pegawai merasa yakin bahwa 0 0 0 0 12 20,0 37 60,0 12 20,0 



 

 

promosi kenaikan pangkat 

berdasarkan prestasi. 

4. Pimpinan memberikan reward 

pada pegawai tanpa melihat 

prestasi. 

0 0 5 8,3 26 43,3 25 41,7 4 6,7 

5. Pimpinan memberikan reward 

atas prestasi yang diraih oleh 

pegawai tersebut. 

0 0 0 0 19 31,7 28 46,7 13 21,7 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Angka 1 = sangat tidak setuju, angka 2 = tidak setuju, angka 3 = 

ragu-ragu, angka 4 = setuju, dan angka 5 = sangat setuju 

 Berdasarkan Tabel 5.4. di atas, hasil penelitian pada pernyataan pertama 

yaitu 38,3 % mengemukakan setuju. 61,7 % mengemukakan sangat setuju, 

sedangkan 0 % yang mengemukakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju.  

 Pernyataan kedua dimana 58,3 % mengemukakan sangat setuju, 38,3 % 

mengemukakan setuju, dan 3,3 % mengemukakan ragu-ragu dan  0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.  

 Pada item pernyataan ketiga dimana 20,0 % mengemukakan sangat setuju, 

60,0 % mengemukakan setuju, 20,0 % mengemukakan ragu-ragu sedangkan 0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan ke empat dimana 6,7 % mengemukakan sangat setuju, 

41,7 % mengemukakan setuju, 43,3 % mengemukakan ragu-ragu, dan 8,3 % 

mengemukakan tidak setuju, sedangkan 0 % mengemukakan sangat tidak setuju. 



 

 

 Pada pernyataan kelima dimana 21,7 % mengemukakan  sangat setuju, 

46,7 % mengemukakan setuju, dan 31,7 % mengemukakan ragu-ragu, sedangkan 

0 % mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

2. Budaya Organisasi (X2) 

 Indikator budaya organisasi  dapat dirinci pada tabel berikut : 

Tabel 5.5. 

Pendistribusian frekuensi setiap variabel budaya organisasi 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Pegawai diberikan kesempatan 

berinisiatif sendiri untuk 

menyelesaikan pekerjaannya 

0 0 1 1,7 12 20,0 27 45,0 20 33,3 

2.  Pegawai  saling membantu 

apabila menemukan kendala 

dalam melakukan pekerjaan 

0 0 0 0 7 11,7 28 46,7 25 41,7 

3. Pegawai mendahulukan 

menyelesaikan pekerjaan dinas 

daripada pekerjaan pribadi 

0 0 3 5,0 16 26,7 33 55,0 8 13,3 

4. Organisasi memberikan  solusi 

penyelesaian persoalan pada 

masyarakat yang di laporkan. 

0 0 0 0 16 26,7 20 33,3 24 40,0 

5. Pegawai diberikan kesempatan 

melakukan inovasi dalam 

pekerjaan. 

0 0 0 0 1 1,7 19 31,7 40 66,7 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Angka 1 = sangat tidak setuju, angka 2 = tidak setuju, angka 3 = 

ragu-ragu, angka 4 = setuju, dan angka5 = sangat setuju 



 

 

 Berdasarkan Tabel 5.5. di atas, unsur pernyataan pertama dimana 33,3 % 

mengemukakan sangat setuju, 45,0 % mengemukakan setuju, 20,0 % 

mengemukakan ragu-ragu, dan 1,7 % mengemukakan tidak setuju sedangkan 0 % 

mengemukakan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan kedua dimana 41,7 % mengemukakan sangat setuju, 45,0 

% mengemukakan setuju, 20,0 % mengemukakan ragu-ragu dan 1,7 % 

mengemukakan tidak setuju sedangkan 0 % mengemukakan sangat tidak setuju. 

 Pada  pernyataan ketiga dimana 13,3 % mengemukakan sangat setuju, 

55,0 % mengemukakan setuju, 26,7 % mengemukakan ragu-ragu dan 5,0 % 

mengemukakan tidak setuju sedangkan 0 % mengemukakan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan keempat dimana 40,0 % mengemukakan sangat setuju, 

33,3 % mengemukakan setuju, 26,7 % mengemukakan ragu-ragu dan 0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan kelima dimana yang mengatakan sangat setuju 66,7 %, 

mengemukakan setuju 31,7 %, mengemukakan ragu-ragu 1,7 % dan 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 %. 

3. Lingkungan kerja (X3) 

 Indikator  lingkungan kerja  dapat dirinci pada tabel berikut : 

 

 



 

 

Tabel 5.6. 

Pendistribusian frekuensi setiap variabel lingkungan kerja 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Kondisi ruang kerja yang 

nyaman. 

0 0 0 0 21 35,0 23 38,3 16 26,7 

2. Lingkungan kerja yang 

kondusif sangat mendukung 

kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan. 

0 0 0 0 20 33,3 30 50,0 10 16,7 

3. Pegawai memberikan arahan 

kepada bawahan terhadap 

pekerjaan 

0 0 0 0 17 28,3 29 48,3 14 23,3 

4. Pegawai  berusaha memberikan 

pelayanan yang baik dan ramah. 

0 0 0 0 23 38,3 17 28,3 20 33,3 

5. Ada hubungan kerja yang baik 

antara pimpinan ataupun rekan 

kerja.. 

0 0 0 0 13 21,7 29 48,3 18 30,0 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Angka 1 = sangat tidak setuju, angka 2 = tidak setuju, angka 3 = 

ragu-ragu, angka 4 = setuju, dan angka 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.6. di atas, hasil penelitian pada pernyataan pertama 

yaitu 26,7 % mengemukakan sangat setuju, 38,3 % mengemukakan setuju, 35,0 % 

mengemukakan ragu-ragu dan 0 % mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 

 Pada pernyataan kedua yaitu 16,7 % mengemukakan sangat setuju, 50,0 % 

mengemukakan setuju, 33,3 % mengemukakan ragu-ragu dan 0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 



 

 

 Pada penyataan ketiga yaitu 23,3 % mengemukakan sangat setuju, 48,3 % 

mengemukakan setuju, dan 28,3 % mengemukakan ragu-ragu sedangkan 0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataa keempat dimana 33,3 % mengemukakan sangat setuju, 

28,3 % mengemukakan setuju dan 38,3 % mengemukakan ragu-ragu sedangkan 0 

% mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan yang kelima dimana 30,0 % mengemukakan sangat 

setuju, 48,3 % mengemukakan setuju dan 21,7 % mengemukakan ragu- ragu 

sedangkan 0 % mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

4. Kinerja Pegawai (Y) 

 Indikator kinerja pegawai dapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 5.7. 

Pendistribusian frekuensi setiap variabel kinerja pegawai 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Pegawai memiliki kesadaran 

diri dalam melakukan pekerjaan 

0 0 0 0 12 20,0 16 26,7 32 53,3 

2. Pegawai mengetahui secara 

tehnis cara melaksanakan 

pekerjaan dengan tepat  

0 0 0 0 10 16,7 34 56,7 16 26,7 

3. Pegawai sering menangani 

pekerjaan dengan volume yang 

banyak  

0 0 3 5,0 18 30,0 21 35,0 18 30,0 

4. Pegawai bisa menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

prosedur  

0 0 0 0 10 16,7 22 36,7 28 46,7 



 

 

5. Pekerjaan yang saya lakukan 

sudah mencapai target yang 

telah ditentukan  

0 0 0 0 19 31,7 15 25,0 26 43,3 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Angka 1 = sangat tidak setuju, angka 2 = tidak setuju, angka 3 = 

ragu-ragu, angka 4 = setuju, dan angka 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.7. di atas, hasil penelitian pada pernyataan pertama 

yaitu 53,3 % mengemukakan sangat setuju, 26,7 % mengemukakan setuju dan 

20,0 % mengemukakan ragu-ragu sedangkan 0 % mengemukakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan kedua  yaitu 26,7 % mengemukakan sangat setuju, 56,7 

% mengemukakan setuju dan 16,7 % mengemukakan ragu-ragu sedangkan 0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan ketiga yaitu 30,0 % mengemukakan sangat setuju, 35,0 % 

mengemukakan setuju, 30,0 % mengemukakan ragu-ragu, dan 5,0 % 

mengemukakan tidak setuju sedangkan 0 % mengemukakan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan keempat yaitu 46,7 % mengemukakan sangat setuju, 36,7 

% mengemukakan setuju, dan 16,7 % mengemukakan  ragu-ragu sedangkan 0 % 

mengemukakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada pernyataan kelima  yaitu 43,3 % mengemukakak sangat setuju, 25,0 

% mengemukakan setuju, dan 31,7 % mengemukakan ragu-ragu sedangkan 0 % 

mengemukakan  tidak setuju dan sangat tidak setuju. 



 

 

5.1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket 

atau kuesioner maka perlu dilakukan uji validitas. Kegunaan uji validasi untuk 

mengetahui tingkat kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. 

Pearson Product Moment Test dengan program SPSS versi 21. Menurut Sugiyono 

(2001 : 123), korelasi antara skor total item adalah merupakan interpretasi dengan 

mengkonsultasikan nilai r kritis. Jika r hitung lebih besar dari r kritis, maka 

instrument pernyataan dinyatakan valid. Dari uji validitas yang dilakukan 

terhadap skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut dalam 

penelitian ini, maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel 

terikat menunjukkan sahih atau valid, dengan nilai Corrected Item Total 

Correlation positif di atas angka 0,30. Seperti pada tabel berikut : 

Tabel 5.8 

Hasil uji item variabel 

 

Variabel Item 
Korelasi 

Item Total 

R 

Kritis 
Keterangan 



 

 

 

Kinerja pegawai (Y) 

 

 

 

 

 

Motivasi kerja (X1) 

 

 

 

 

 

Budaya organisasi (X2) 

 

 

 

 

 

Lingkungan kerja (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0,532 

0,123 

0,403 

0,568 

0,718 

 

0,433 

0,483 

0,497 

0,471 

0,285 

 

0,645 

0,554 

0,509 

0,399 

0,481 

 

0,517 

0,461 

0,587 

0,498 

0,394 

 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



 

 

Sumber: Lampiran  

2.  Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara menguji instrumen hanya 

sekali saja, dan dianalisa menggunakan Cronbach’s Alpha. Konsep reliabilitas 

akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil antara indikator dalam suatu 

pernyataan. Keterkaitan antara indikator dalam suatu pernyataan akan 

menunjukkan pengukuran variabel yang saling terkait antara instrumen yang 

lainnya. Hasil perhitungan data diperoleh nilai alpha masing-masing variabel 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.9 

Uji reliabilitas masing-masing variabel 

 

Nama Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

 

Kinerja pegawai (Y) 

Motivasi kerja (X1) 

Budaya organisasi (X2) 

Lingkungan kerja (X3) 

 

 

0,706 

0,669 

0,744 

0,729 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Lampiran  

 

Hasil perhitungan data melalui program analisa data SPSS versi 21 maka 

dapat dilihat nilai Alpha Cronbach masing-masing variabel yang meliputi 



 

 

motivasi kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja mempunyai nilai masing-

masing variabel lebih besar dari 0,60 yang dapat diartikan masing-masing variabel 

yang ada dapat dikatakan memenuhi persyaratan atau variabel tersebut bisa 

dikatakan reliabel. 

5.1.5.  Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi linear berganda yaitu dengan  persamaan : 

Y  =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

 Y = Kinerja pegawai 

 X1 = Motivasi kerja 

 X2 = Budaya organisasi 

 X3 = Lingkungan kerja 

 b0 = Konstanta 

 b1-3 = Koefisien regresi 

 e = Residual atau random error 

Dengan menggunakan program analisa data SPSS Versi 21  diperoleh nilai 

koefisien regresi untuk variabel motivasi kerja, budaya organisasi dan lingkungan 

kerja, dapat dijelaskan sebagai berikut : 



 

 

Tabel 5.10 

Hasil perhitungan regresi 

Model B Std. Error 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

0,993 

0,083 

0,010 

0,903 

 

2,059 

0,119 

0,102 

0,064 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil pogram SPSS versi 21 diperoleh nilai koefisien  regresi 

yang dimasukkan dalam persamaan regresi menjadi : 

Y  =  0,993 + 0,083X1 + 0,010X2 + 0,903X3  

Penjabaran dari persamaan regresi linear berganda di atas  sebagai berikut : 

1. Hasil dari persamaan regresi linear berganda dihasilkan nilai konstanta sebesar 

0,993 mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi motivasi kerja, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja nilainya tetap/konstan maka terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang mempunyai nilai sebesar 1,989. 

2. Nilai koefisien regresi motivasi kerja (X1) sebesar 0,083 berarti ada pengaruh 

positif motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal 



 

 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang senilai 0,083 sehingga 

apabila skor motivasi kerja naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan 

skor terhadap kinerja pegawai pada DPMPTSP  Kabupaten Pinrang senilai 

0,083 poin. 

3. Nilai koefisien regresi budaya organisasi (X2) senilai 0,010 berarti ada 

pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada DPMPTSP 

Kabupaten Pinrang sebesar 0,010 sehingga apabila skor budaya organisasi 

naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor terhadap kinerja pegawai 

pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebesar 0,010 poin. 

4. Nilai koefisien regresi lingkungan kerja (X3) sebesar 0,903 berarti ada 

pengaruh positif lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada DPMPTSP 

Kabupaten Pinrang sebesar 0,903 sehingga apabila skor lingkungan kerja naik 

1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor terhadap kinerja pegawai pada 

DPMPTSP Kabupaten Pinrang sebesar 0,903 poin. 

5.1.6. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dari persamaan regresi linear berganda di atas dibuktikan 

dengan menguji. 

1.  Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

gejala multikolinearitas dengan menggunakan besaran nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) yang diolah menggunakan program analisa data SPSS versi 21 

dimana nilai VIF dari masing-masing variabel bebas mempunyai nilai diantara 1 



 

 

(satu) sampai dengan 10 (sepuluh) yang berarti tidak ada gejala multikolinearitas 

Berdasarkan Tabel 5.11. dapat dijabarkan nilai VIF masing-masing variabel 

sebagai       berikut : 

Tabel 5.11 

Hasil uji multikolinearitas 

Model Tolerance VIF 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

- 

0.454 

0.430 

0.904 

 

- 

2,204 

2,324 

1,106 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

2.   Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Suatu persamaa regresi dikatakan 

mempunyai heterokedastisitas apabila dalam hasil pengolahan data menggunakan 

SPSS versi 21 tidak menggambarkan suatu pola yang sama dan membentuk suatu 

garis lurus atau bisa dikatakan bersifat homokedastik. Dalam penelitian ini 

gambar grafik scatter plot dapat ditampakkan dalam gambar 5.1. 

 



 

 

Gambar 5.1 

Grafik scatter plot 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Dalam penampilan gambar grafik Scatter Plot menunjukkan pola 

penyebaran pada titik-titiknya dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga 

dalam penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas. 

3.   Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada 

periode yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat 

dengan nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini 

mendekati 2 (dua) maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini tidak mengandung 

autokorelasi. Hasil dari penelitian ini kita dapat melihat dari analisa pengolahan 



 

 

data yang menggunakan program SPSS versi 21 menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson berjumlah 1,899 sehingga penelitian ini bisa dikatakan tidak 

mengandung autokorelasi. 

Tabel 5.12 

Hasil uji autokorelasi 

 

Durbin – Watson 

 

 

1,899 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

4.   Normalitas 

Untuk mengetahui hasil perhitungan bersifat normalitas dapat dilakukan 

dengan melihat gambar histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini terlihat 

bahwa untuk pengujian normalitas menunjukkan sifat normal dengan 

ditampilkannya diagram probability plot yang membentuk pola garis lurus seperti 

yang terlihat dalam gambar 5.2 berikut ini : 

 

 

 



 

 

Gambar  5.2 

Uji normalitas 

 

5.1.7.  Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis yang berkembang saat ini maka penulis 

menggunakan beberapa pengujian dalam penelitian ini, yaitu : 

 Uji t (Pengujian secara parsial) 

 Uji F (Pengujian secara simultan) 

 Uji Beta (Pengujian secara dominan) 

Dengan menggunakan program analisa pengolahan data SPSS Versi 21, 

penulis dapat menguraikan dan menjelaskan sebagai berikut : 

 



 

 

1.  Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Uji  t (Parsial) dapat digunakan untuk menguji variabel secara sendiri-

sendiri terhadap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dapat 

dilihat dari  hasil analisis pengolahan data SPSS versi 21 sebagai berikut : 

Tabel 5.13 

Hasil uji t 

Model t hitung Sig 

 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

0,482 

0,703 

0,102 

13,408 

 

0,632 

0,485 

0,919 

0,000 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan  uji t dapat dijelaskan 

masing-masing variabel sebagai berikut : 

1. Pengaruh motivasi kerja (X1) terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS versi 21 



 

 

diketahui bahwa nilai thitung variabel motivasi kerja sebesar 0,703 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,485. 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat 

bebas (n-k-1) = 56. yang ditentukan t tabel sebesar 1,672. 

Oleh karena thitung sebesar 0,703. lebih kecil dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 1,672 yang berarti variable motivasi kerja tidak signifikan dan tidak 

berpengaruh  terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang . 

2. Pengaruh budaya organisasi (X2) terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang (Y). 

Hasil yang diperoleh melalui  uji SPSS versi 21 diperoleh nilai thitung variabel 

budaya organisasi sebesar 0,102 dengan tingkat signifikan sebesar 0,919. 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat 

bebas (n-k-1) = 56 yang ditentukan t tabel sebesar 1,672. Karena thitung sebesar 

0,102 lebih kecil dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,672 yang artinya 

variabel budaya organisasi tidak signifikan dan tidak berpengaruh  terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Pinrang . 

3. Pengaruh lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang (Y). 

Hasil pengujian aplikasi SPSS versi 21 diketahui bahwa nilai thitung variabel 

lingkungan kerja sebesar 13,408 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat 



 

 

bebas (n-k-1) = 56 yang ditentukan t tabel sebesar 1,672. Karena thitung sebesar 

13,408 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,672 yang berarti 

variabel lingkungan kerja signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pinrang . 

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS versi 21 

maka diketahui bahwa:  

 Variabel motivasi kerja (X1) dengan nilai thitung 0,703 < t tabel 1,672 yang 

berarti tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y). 

 Variabel budaya organisasi (X2) dengan nilai thitung 0,102 < t tabel 1,672 yang 

berarti tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y). 

 Variabel lingkungan kerja (X3) dengan nilai thitung 13,408 > t tabel 1,672 yang 

berarti berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y). 

       Artinya variabel independen (X) secara parsial atau secara sendiri-sendiri 

ada yang tidak berpengaruh  dan ada yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y). 

2.  Pengujian Secara Simultan (Uji-F) 

Uji F berfungsi untuk menguji variabel motivasi kerja, budaya organisasi 

dan lingkungan kerja, apakah dari ketiga variabel yang diteliti mempengaruhi 

secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang . Analisa dilakukan dengan 



 

 

menggunakan  program pengolahan data SPSS versi 21 yang dapat dijelaskan 

dalam tabel sebagai  berikut : 

Tabel 5.14 

Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

squares 

Df 

 

F 

 
Sig 

 

Regression 

Residual 

Total 

 

 

336,015 

93,235 

429,250 

 

3 

56 

59 

 

67,274 

 

0,000 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 21 yang dituangkan dalam tabel 

di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut : Berdasarkan 

hasil analisa data SPSS diketahui Fhitung sebesar 67,274dengan signifikan 0,000. 

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,05 atau dengan 

interval keyakinan sebesar 95% dengan df (n-k-1) = 56 dan ditentukan nilai Ftabel 

= 2,77.  Oleh karena nilai Fhitung sebesar 67,274, berarti variabel bebas/independen 

(X) yang meliputi motivasi kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dan bisa dikatakan 

signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil Fhitung = 67,274 lebih 



 

 

besar dari F tabel = 2,77 atau bisa dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima atau 

variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y). 

3.   Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) 

Uji beta digunakan untuk menguji variabel bebas/independen (X) yang 

mana mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat/independen 

(Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized 

tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.15 

Hasil uji Beta 

Model Beta Sig 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

 

0,065 

0,010 

0,878 

0,632 

0,485 

0,919 

0,000 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 Hasil pengujian didapatkan nilai beta standardized masing-masing variabel 

yang meliputi motivasi kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh yang paling besar terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman 



 

 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang adalah variabel 

lingkungan kerja (X3). Dalam penelitian ini didapatkan  pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R 

square)  pada tabel berikut : 

Tabel 5.16 

Hasil uji determinasi 

Model R R Square 

 

1 

 

  

 0,885 

 

0,783 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,783 yang dapat diartikan 

bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi motivasi kerja, budaya 

organisasi dan lingkungan kerja mempunyai kontribusi terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

 

 

 



 

 

5.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

5.2.1. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Dari hasil pengolahan data uji t dengan menggunakan program analisa 

data SPSS versi 21 maka diketahui bahwa t hitung < dari t tabel dengan tingkat 

signifikansi 0,447 artinya variabel motivasi kerja (X1) tidak berpengaruh serta 

tidak relevan terhadap kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, dimana variabel motivasi kerja (X1) 

dengan nilai t hitung 0,703 < t table 1, 672. 

Dominan pegawainya yang memiliki golongan dan pangkat  yang lebih 

tinggi tapi tidak diberi kepercayaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

sehingga pegawai tersebut tidak memiliki motivasi kerja. Dalam hal ini, pegawai 

biasanyan tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi karena dasar kedekatan 

dengan pimpinan dan memiliki hubungan emosional yang tinggi untuk 

mendapatkan sebuah kepercayaan. 

Selain itu, pegawai hanya mengejar intensif yang sudah dianggarkan oleh 

pemerintah daerah melalui tambahan penghasilan pegawai  dengan melihat 

kehadiran pegawai melalui suatu aplikasi tanpa melihat hasil penilaian kinerja.  

Menurut Hasibuan (2012:141), motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara 

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

 



 

 

5.2.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Dari hasil pengolahan data uji t dengan menggunakan program analisa 

data SPSS versi 21 maka diketahui bahwa t hitung < dari t tabel mana tingkat 

signifikansi 0,919 artinya budaya organisasi (X2) tidak berpengaruh dan tidak 

relevan terhadap kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, dimana variabel budaya organisasi (X2) 

dengan nilai t hitung 0,102 < t table 1, 672. 

Budaya organisasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang. Maka untuk  meningkatkan kinerja pegawai, dalam suatu organisasi 

perlu menjalankan budaya organisasi secara seimbang antara satu yang lainnya, 

agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan budaya organisasi agar dapat 

diterima oleh sekitarnya sehingga pegawai memiliki kinerja yang bagus. 

Untuk menentukan program dan kebijakan sumber daya manusia, pada 

setiap organisasi harus mengetahui kebutuhan karyawannya. Organisasi harus 

memiliki tujuan organisasi yang jelas serta visi dan misi. Dengan demikian 

budaya organisasi sangat dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai daripada 

motivasi kerja, walaupun  ini harus berjalan searah karena merupakan  satu 

kesatuan yang harus dilakukan dan dimiliki secara bersama. 

5.2.3 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja  

Dari hasil pengolahan data uji t dengan menggunakan program analisa 

data SPSS versi 21 maka diketahui bahwa t hitung > dari t tabel dengan tingkat 



 

 

signifikansi 0,000 artinya variabel (X3) lingkungan kerja   berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap variabel (Y) kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, dimana variabel lingkungan 

kerja (X3) dengan nilai t hitung 13,408 > t table 1, 672. Yang mana semakin 

meningkat variabel lingkungan kerja maka semakin meningkat kinerja pegawai 

tersebut. 

  Adanya lingkungan kerja juga menjadi faktor yang bisa meningkatkan 

kinerja, seperti kebersihan kantor, suasana tempat kerja yang nyaman, sarana dan 

prasarana yang tersedia, suasana ruangan yang terang, sejuk, tidak bising dan 

tidak bau serta keamanan di luar kantor diharapkan menunjang peningkatan 

kinerja. 

5.2.4 Pengaruh Motivasi kerja, Budaya organisasi dan Lingkungan kerja 

terhadap Kinerja  

Dari uraian uji F, oleh karena nilai Fhitung sebesar 67,274, berarti variabel 

bebas/independen (X) yang meliputi motivasi kerja, budaya organsiasi dan 

lingkungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap variabel (Y) kinerja 

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pinrang  dikatakan signifikan karena dari pengujian yang telah dilakukan 

menunjukkan  hasil Fhitung = 67,274 lebih besar dari F tabel = 2,77 atau dengan kata 

lain  Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Kinerja yang berbeda antara pegawai satu dengan pegawai yang lain 

secara garis besar menurut Marat (dalam Susianti 2012)dipengaruhi oleh dua hal 



 

 

yaitu: faktor individu dan faktor situasi. Dijelaskan bahwa kinerja yang dihasilkan 

oleh para pegawai tersebut berbeda karena adanya faktor-faktor individu yang 

berbeda seperti adanya perbedaan kemampuan fisik, motivasi dan faktor 

individual lainnya. 

Berdasarkan pengujian tadi ditemukan ada pengaruh antara kedua variabel 

dimana variabel independen mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap 

lingkungan kerja dengan kinerja karyawan yang menjadi faktor dalam 

menentukan tingkat pencapaian kinerja karyawan walaupun masih ada variabel 

lain yang ikut mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, kebijakan  pada profesinalisme karyawan serta manajemen 

dan hubungan kerja yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: pengujian secara parsial atau sendiri-sendiri menunjukkan 

bahwa motivasi kerja, budaya organisasi tidak  berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang sedangkan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari hasil uji F atau 

pengujian secara simultan atau bersama- sama maka variabel motivasi kerja, 

budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja pegawai. Berdasarkan dari perhitungan analisis regresi 

linear berganda diperoleh F hitung lebih besar dari pada F tabel dengan 

probabilitas lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditetapkan, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima.. 

6.2 Saran 

 Pimpinan dalam organisasi tersebut hendaknya memberi perhatian yang 

lebih terhadap motivasi kerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja dalam 

rangka meningkatkan kinerja pegawai sehingga pencapaian tujuan organisasi 

dapat dicapai dengan baik dan kelancaran operasional tetap terjamin dan variabel 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kinerja 

pegawai, yang mana dalam hal ini terdiri atas lingkungan kerja terdekat             



 

 

(rekan sejawat dan pimpinan)serta tindakan organisasi (sistem imbalan dan kultur 

organisasi). Oleh karena itu hendaknya semua pihak harus menciptakan suasana 

kerja yang kondusif sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih baik lagi. 

            Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di luar variabel motivasi kerja, 

budaya organisasi dan lingkungan kerja. Penelitian lanjutan ini sangat diperlukan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain secara positif fistik benar-benar menjadi 

unsur determinan terhadap pencapaian kinerja pegawai. Dengan 

mengidentifikasikan faktor ini maka memudahkan rekomendasi yang diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten 

Pinrang. 
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Lampiran 2. Tabulasi Data Hasil Kuesioner 
  

        

        Tabulasi Data Hasil Kuesioner Motivasi Kerja (X1) 

   

        
Nomor Item Soal   

 
Responden 1 2 3 4 5 Total 

 1 4 5 4 3 4 20 

 2 5 5 5 4 4 23 

 3 5 5 5 4 4 23 

 4 5 4 3 4 3 19 

 5 5 5 4 4 4 22 

 6 4 4 3 3 3 17 

 7 5 5 4 4 4 22 

 8 5 5 5 3 3 21 

 9 5 5 4 4 4 22 

 10 4 4 3 3 4 18 

 11 5 5 5 4 5 24 

 12 5 5 4 4 5 23 

 13 5 5 4 4 5 23 

 14 4 5 4 4 4 21 

 15 5 4 3 4 4 20 

 16 5 4 3 4 3 19 

 17 4 4 3 3 3 17 

 18 5 5 4 4 4 22 

 19 5 5 5 5 4 24 

 20 4 5 4 3 3 19 

 21 5 5 5 5 5 25 

 22 4 4 3 4 3 18 

 23 5 5 5 4 3 22 

 24 5 5 4 3 3 20 

 25 5 5 4 4 4 22 

 26 5 5 4 4 4 22 

 27 5 5 4 5 5 24 

 28 5 5 4 4 4 22 

 29 5 5 4 4 4 22 

 30 4 5 3 3 3 18 

 31 4 5 4 3 3 19 

 32 5 5 4 3 3 20 

 33 5 5 4 4 4 22 

 34 5 5 4 4 4 22 

 35 5 5 4 3 3 20 

 36 5 5 5 5 5 25 

 37 4 4 3 3 3 17 

 38 5 4 3 3 3 18 

 39 5 5 4 4 4 22 

 40 5 5 4 4 4 22 

 



 

 

41 4 4 3 3 4 18 

 42 5 5 5 4 4 23 

 43 5 4 5 2 5 21 

 44 4 3 4 4 3 18 

 45 5 4 3 2 5 19 

 46 4 4 4 3 4 19 

 47 4 4 4 3 4 19 

 48 4 4 4 3 5 20 

 49 4 5 4 3 5 21 

 50 4 4 4 3 4 19 

 51 4 4 4 2 4 18 

 52 5 3 4 3 5 20 

 53 4 4 5 3 5 21 

 54 5 4 4 3 4 20 

 55 4 5 4 3 3 19 

 56 5 4 4 3 3 19 

 57 4 5 5 3 5 22 

 58 5 4 4 2 3 18 

 59 4 4 4 2 4 18 

 60 4 4 4 3 4 19 

               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

        Tabulasi Data Hasil Kuesioner Variabel Budaya Organisasi  (X2) 

  

        
Nomor Item Soal           

 
Responden 1 2 3 4 5 Total 

 1 4 4 3 4 5 20 

 2 5 5 4 4 5 23 

 3 5 5 4 4 5 23 

 4 4 4 3 3 4 18 

 5 5 4 4 5 5 23 

 6 3 4 3 3 4 17 

 7 4 3 2 4 4 17 

 8 4 4 3 4 5 20 

 9 5 5 4 4 5 23 

 10 3 4 3 3 4 17 

 11 5 5 4 5 5 24 

 12 5 5 4 5 5 24 

 13 5 5 4 5 5 24 

 14 4 4 4 4 5 21 

 15 4 4 4 3 5 20 

 16 3 4 2 5 4 18 

 17 3 4 3 3 4 17 

 18 4 4 4 5 5 22 

 19 5 5 5 5 5 25 

 20 3 4 3 4 4 18 

 21 5 4 4 3 5 21 

 22 4 4 4 3 5 20 

 23 5 4 4 3 5 21 

 24 4 4 3 5 5 21 

 25 4 5 4 4 5 22 

 26 4 5 4 5 5 23 

 27 5 5 5 5 5 25 

 28 4 5 4 4 5 22 

 29 4 5 4 4 5 22 

 30 3 4 3 3 5 18 

 31 3 4 3 3 5 18 

 32 4 4 3 3 5 19 

 33 4 5 4 5 5 23 

 34 4 5 4 5 5 23 

 35 4 5 3 5 5 22 

 36 5 5 5 5 5 25   

37 3 4 3 3 4 17 

 38 2 3 2 5 4 16 

 39 4 5 4 4 5 22 

 40 4 5 4 5 5 23 

 41 3 4 3 4 4 18 

 



 

 

42 5 5 4 5 5 24 

 43 4 4 5 4 5 22 

 44 4 4 3 3 4 18 

 45 4 5 4 5 4 22 

 46 5 5 4 5 4 23 

 47 5 5 4 5 4 23 

 48 3 3 4 3 3 16 

 49 4 4 3 5 5 21 

 50 3 3 4 4 4 18 

 51 4 3 4 3 4 18 

 52 3 4 4 5 5 21 

 53 5 4 5 4 5 23 

 54 5 4 5 4 5 23 

 55 4 5 4 4 4 21 

 56 4 5 4 5 5 23 

 57 5 5 4 5 4 23 

 58 4 4 4 3 5 20 

 59 5 3 5 4 5 22 

 60 5 3 5 4 4 21 

               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

        

        Tabulasi Data Hasil Kuesioner Lingkungan Kerja  (X3) 

   

        
Nomor Item Soal   

 
Responden 1 2 3 4 5 Total 

 1 4 5 4 4 5 22 

 2 5 4 5 4 5 23 

 3 4 5 5 5 5 24 

 4 5 4 4 4 4 21 

 5 4 5 5 5 4 23 

 6 5 4 4 5 5 23 

 7 4 5 4 5 4 22 

 8 5 4 5 5 3 22 

 9 5 4 4 3 3 19 

 10 4 3 4 4 4 19 

 11 4 3 4 3 3 17 

 12 4 3 4 3 3 17 

 13 4 4 3 4 4 19 

 14 3 4 3 3 4 17 

 15 3 3 4 3 3 16 

 16 3 3 4 5 4 19 

 17 4 3 3 3 3 16 

 18 3 4 4 4 5 20 

 19 4 3 3 3 4 17 

 20 3 4 3 3 4 17 

 21 4 3 4 5 5 21 

 22 4 4 4 3 5 20 

 23 3 3 3 5 4 18 

 24 5 4 5 5 4 23 

 25 3 4 3 3 4 17 

 26 5 4 5 5 4 23 

 27 5 4 5 4 5 23 

 28 5 4 5 4 5 23 

 29 3 3 3 4 3 16 

 30 4 4 5 5 4 22 

 31 3 4 3 4 3 17 

 32 3 4 3 3 4 17 

 33 3 4 4 3 4 18 

 34 3 3 3 5 3 17   

35 4 3 3 3 3 16 

 36 3 4 4 4 4 19 

 37 3 3 3 3 4 16 

 38 3 4 4 5 4 20 

 39 4 3 4 3 3 17 

 40 3 3 3 3 5 17 

 



 

 

41 4 4 4 3 3 18 

 42 3 4 3 3 4 17 

 43 4 4 5 4 5 22 

 44 3 4 3 3 4 17 

 45 4 5 4 5 4 22 

 46 5 5 4 5 4 23 

 47 5 5 4 5 4 23 

 48 3 3 4 3 3 16 

 49 4 4 3 5 5 21 

 50 3 3 4 3 4 17 

 51 4 3 4 3 4 18 

 52 3 4 4 5 5 21 

 53 5 4 5 4 5 23 

 54 5 4 5 4 5 23 

 55 4 5 4 4 4 21 

 56 4 5 4 5 5 23 

 57 5 5 4 5 4 23 

 58 4 4 4 3 5 20 

 59 5 3 5 4 5 22 

 60 5 3 5 4 4 21 

               

 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

        

        Tabulasi Data Hasil Kuesioner Variabel Kinerja Pegawai  (Y) 

  

        
Nomor Item Soal     

Responden 1 2 3 4 5 Total   

1 4 5 4 4 4 21 

 2 5 4 5 5 5 24 

 3 5 5 5 5 5 25 

 4 5 4 3 5 5 22 

 5 5 5 5 5 5 25 

 6 5 4 5 5 5 24 

 7 5 5 5 5 5 25 

 8 5 4 5 5 5 24 

 9 5 4 4 4 4 21 

 10 4 4 3 4 4 19 

 11 3 4 4 4 3 18 

 12 4 4 4 4 4 20 

 13 4 4 4 4 4 20 

 14 3 4 3 5 3 18 

 15 5 3 5 3 5 21 

 16 4 3 4 4 4 19 

 17 5 3 5 5 3 21 

 18 4 4 5 4 4 21 

 19 3 4 3 5 5 20 

 20 5 5 3 4 3 20 

 21 4 5 4 4 4 21 

 22 5 3 4 4 4 20 

 23 5 5 3 4 3 20 

 24 5 5 5 5 5 25 

 25 3 4 3 4 3 17 

 26 5 4 5 5 5 24 

 27 5 4 5 5 5 24 

 28 5 4 5 5 5 24 

 29 5 3 5 3 3 19 

 30 4 4 4 5 5 22 

 31 3 4 3 3 3 16 

 32 3 4 3 3 3 16 

 33 4 4 4 4 4 20 

 34 5 4 3 3 3 18 

 35 5 3 3 3 3 17 

 36 4 3 4 4 4 19 

 37 4 3 3 4 3 17 

 38 4 4 4 4 4 20 

 39 4 4 3 3 3 17 

 40 3 5 3 5 3 19 

 



 

 

41 4 3 4 4 4 19 

 42 3 5 3 3 3 17 

 43 5 5 5 5 5 25 

 44 3 4 3 5 3 18 

 45 5 4 5 5 5 24 

 46 5 4 5 5 5 24 

 47 5 4 5 5 5 24 

 48 3 3 4 3 4 17 

 49 4 4 4 5 5 22 

 50 3 4 3 4 3 17 

 51 3 4 3 4 3 17 

 52 4 4 4 5 4 21 

 53 5 5 4 5 5 24 

 54 5 4 4 5 5 23 

 55 5 5 2 4 5 21 

 56 5 4 4 5 5 23 

 57 5 4 4 5 5 23 

 58 5 5 4 3 3 20 

 59 5 5 2 5 5 22 

 60 5 5 2 4 5 21 

               

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frequency Table 

 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

S 23 38,3 38,3 38,3 

SS 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 2 3,3 3,3 3,3 

S 23 38,3 38,3 41,7 

SS 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 12 20,0 20,0 20,0 

S 36 60,0 60,0 80,0 

SS 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 5 8,3 8,3 8,3 

RR 26 43,3 43,3 51,7 

S 25 41,7 41,7 93,3 

SS 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 19 31,7 31,7 31,7 

S 28 46,7 46,7 78,3 

SS 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 1 1,7 1,7 1,7 

RR 12 20,0 20,0 21,7 

S 27 45,0 45,0 66,7 

SS 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 7 11,7 11,7 11,7 

S 28 46,7 46,7 58,3 

SS 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 3 5,0 5,0 5,0 

RR 16 26,7 26,7 31,7 

S 33 55,0 55,0 86,7 

SS 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 



 

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 16 26,7 26,7 26,7 

S 20 33,3 33,3 60,0 

SS 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 1 1,7 1,7 1,7 

S 19 31,7 31,7 33,3 

SS 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 21 35,0 35,0 35,0 

S 23 38,3 38,3 73,3 

SS 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 20 33,3 33,3 33,3 

S 30 50,0 50,0 83,3 

SS 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 17 28,3 28,3 28,3 

S 29 48,3 48,3 76,7 

SS 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 



 

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 23 38,3 38,3 38,3 

S 17 28,3 28,3 66,7 

SS 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 13 21,7 21,7 21,7 

S 29 48,3 48,3 70,0 

SS 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 12 20,0 20,0 20,0 

S 16 26,7 26,7 46,7 

SS 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 10 16,7 16,7 16,7 

S 34 56,7 56,7 73,3 

SS 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 3 5,0 5,0 5,0 

RR 18 30,0 30,0 35,0 

S 21 35,0 35,0 70,0 

SS 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 



 

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 10 16,7 16,7 16,7 

S 22 36,7 36,7 53,3 

SS 28 46,7 46,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

RR 19 31,7 31,7 31,7 

S 15 25,0 25,0 56,7 

SS 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reliability 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,669 ,683 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x1.1 4,6167 ,49030 60 

x1.2 4,5500 ,56524 60 

x1.3 4,0000 ,63779 60 

x1.4 3,4667 ,74712 60 

x1.5 3,9000 ,72952 60 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 15,9167 3,400 ,433 ,240 ,621 

x1.2 15,9833 3,135 ,483 ,340 ,594 

x1.3 16,5333 2,931 ,497 ,321 ,583 

x1.4 17,0667 2,707 ,471 ,324 ,595 

x1.5 16,6333 3,151 ,285 ,184 ,688 



 

 

Reliability 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,744 ,752 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 4,1000 ,77460 60 

X2.2 4,3000 ,67145 60 

X2.3 3,7667 ,74485 60 

X2.4 4,1333 ,81233 60 

X2.5 4,6500 ,51503 60 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 16,8500 3,723 ,645 ,520 ,642 

X2.2 16,6500 4,265 ,554 ,365 ,683 

X2.3 17,1833 4,152 ,509 ,441 ,699 

X2.4 16,8167 4,254 ,399 ,246 ,747 

X2.5 16,3000 4,892 ,481 ,255 ,716 



 

 

Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,729 ,730 5 

 

Item Statistics 

 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3,9167 ,78744 60 

X3.2 3,8333 ,69298 60 

X3.3 3,9500 ,72311 60 

X3.4 3,9500 ,85222 60 

X3.5 4,0833 ,71997 60 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 15,8167 4,525 ,517 ,437 ,671 

X3.2 15,9000 4,973 ,461 ,261 ,693 

X3.3 15,7833 4,545 ,587 ,478 ,645 

X3.4 15,7833 4,376 ,498 ,281 ,681 

X3.5 15,6500 5,079 ,394 ,185 ,717 



 

 

 
Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,706 ,694 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1 4,3333 ,79547 60 

Y2 4,1000 ,65613 60 

Y3 3,9000 ,89632 60 

Y4 4,3000 ,74333 60 

Y5 4,1167 ,86537 60 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 16,4167 4,790 ,532 ,372 ,628 

Y2 16,6500 6,435 ,123 ,162 ,766 

Y3 16,8500 4,875 ,403 ,336 ,687 

Y4 16,4500 4,862 ,568 ,441 ,616 

Y5 16,6333 4,033 ,718 ,566 ,533 

 
 
 



 

 

Regression 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 20,7500 2,69730 60 

X1 20,5333 2,10300 60 

X2 20,9500 2,50034 60 

X3 19,7333 2,62237 60 

Correlations 

 Y X1 X2 X3 

Pearson Correlation 

Y 1,000 ,090 ,257 ,882 

X1 ,090 1,000 ,724 ,020 

X2 ,257 ,724 1,000 ,228 

X3 ,882 ,020 ,228 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Y . ,248 ,024 ,000 

X1 ,248 . ,000 ,439 

X2 ,024 ,000 . ,040 

X3 ,000 ,439 ,040 . 

N 

Y 60 60 60 60 

X1 60 60 60 60 

X2 60 60 60 60 

X3 60 60 60 60 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 X3, X1, X2b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 

1 ,885a ,783 ,771 1,29031 ,783 67,274 3 

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

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 336,015 3 112,005 67,274 ,000b 

Residual 93,235 56 1,665   

Total 429,250 59    

a. Dependent Variable: Y 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Con

stant) 

,993 2,059  ,482 ,632      

X1 ,083 ,119 ,065 ,703 ,485 ,090 ,094 ,044 ,454 2,204 

X2 ,010 ,102 ,010 ,102 ,919 ,257 ,014 ,006 ,430 2,324 

X3 ,903 ,067 ,878 13,408 ,000 ,882 ,873 ,835 ,904 1,106 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) X1 X2 X3 

1 

1 3,975 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,016 15,862 ,00 ,06 ,05 ,64 

3 ,006 25,279 ,63 ,00 ,32 ,16 

4 ,003 38,735 ,37 ,94 ,63 ,20 

a. Dependent Variable: Y 
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