
i 

 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN DISIPLIN 

KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) 

KOTA MAKASSAR 

  
 

 

Tesis  

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar magister Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

 

RISMA ISMAIL  

2018.MM.2.2030 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  

PPS STIE NOBEL INDONESIA 

 2021  



PENGESAHAN TESIS

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAI{
DISIPLN KERJA TERHAI}AP PRESTASI KERJA PEGAWAI

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAI\ DAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA MAKASSAR

OIeh:

RISMA ISMAIL

Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tang gal 7 Maret 2A2l

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Ketua,

Dr. M Idris, S.8., M.Si

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Magister Manajemen,

L
,/u**"4

tu,
lvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Dr. Hario S.IP.,S.H., M.Si.,M.H

Direkfur PPS
STIE Nobel Indonesia,

r. Maryadi, S.E., M.M. Dr. Sy

l1



xvi 

 

HALAMAN IDENTITAS 

MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI 

 

JUDUL TESIS : 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MAKASSAR.” 

 

Nama Mahasiswa : Risma Ismail 

NIM   : 2018. MM. 2.2030 

Program Studi : Magister Manajemen 

Peminatan  : Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

KOMISI PEMBIMBING  

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

Anggota  : Dr. Hari, S.IP., S.H., M.Si., M.H.  

 

TIM DOSEN PENGUJI  

Dosen Penguji 1 : Dr. Maryadi,SE,MM 

Dosen Penguji 2 : Dr. Laode Amijaya Kamaluddin M.Adm KP 

 

Tanggal Ujian  : 07 Maret 2021 

SK Penguji Nomor : 326/PPS/STIE-NI/III/2021 

 

 

 



tV

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang berlanda tangan dibarvah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahu'a

sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ihniah

yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mempercleh -eelar 
akademik di suatu

Perguruan Tinggi dan tidak terdapat k;rry:r atiir"l pend:rpat yang pernah ditulis atar.r

diterbitkan oleh orang lair. kecuali yang secaii] tertulis dikutip dalarli naskah ini dan

discbutkan dalam sumtrer kutipan dan daftar plntaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat rlibukitkan terdapat Lulsur-unsur

.iiplakan. saya bersedia Tesis {MAC}STER MAI{AJEMEN) ini dibatalkan, serta

diproses sesuai dengan peratlnan pentndang-undangan yang berlaku (Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal J5 ayat 2 dan irasal 70J

lVlakassar. {17 Marer 2021

NIM:2018MM22430



iii 

 

MOTTO 

 

 

“JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA 

AKU JUGA BISA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

KATA PENGANTAR 

 
 
 

Alhamdulillah, puji syukur dihanturkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga 

Tesis dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI 

KERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MAKASSAR” dapat 

diselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program 

Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar. 

 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan- 

kekurangan   dalam   penulisan   dan   pembahasannya   juga   menyadari   

bahwa penulisan  ini  tidak  akan  tersusun  tanpa  bantuan  dan  kerjasama  

dari  berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

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

Makassar, Hormat yang mendalam dan terima kasih tak terhingga atas 

segala arahan, motivasi, bimbingan dan nasehat baik pada saat 

memberikan materi kuliah maupun pada saat proses penyelesaian studi 

ini.  

. 



vi 

 

2.    Dr.  Maryadi,  S.E.,  M.M.   selaku  Direktur  Pascasarjana   STIE  

Nobel Indonesia Makassar. 

3.  Dr. Sylvia Sjarlis,S.E.,M.Si., Ak.,C.A selaku Ketua Program Studi 

Magister Manajemen Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar. 

4. Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si. selaku Ketua Komisi 

Pembimbing, dan Dr. Hari,S.Ip.,S.H.,M.Si.,M.H. selaku anggota 

Komisi Pembimbing yang telah bersedia membimbing, 

menyumbangkan masukan dan saran serta kritikan untuk 

kesempurnaan tesis ini. 

5.   Plt. Kepala BPKAD Kota Makassar beserta seluruh staf yang selama 

ini telah membantu penulis, baik moril dan materil, khususnya dalam 

pengumpulan data untuk penyusunan tesis ini. 

6. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan doa, 

nasehat, dan  motivasi  yang  diberikan  selama  kuliah  sampai  

penulisan  tesis  ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan 

baik. 

7. Bapak/Ibu Dosen, serta staf Program Pascasarjana Program Studi 

Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar, atas bantuan yang 

telah di berikan selama ini, kiranya akan menjadi bekal hidup dalam 

mengabdikan ilmu saya dikemudian hari. 

8. Teman  sejawat  mahasiswa  prodi  Magister  Manajemen  PPs  STIE  

Nobel Indonesia Makassar atas bantuan dan kerja samanya selama ini. 



vii 

 

Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, semoga senantiasa mendapatkan kebaikan 

dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan 

dengan baik. 

Penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan 

kritik yang membangun  sangat  penulis  harapkan  demi  kesempurnaan  

tesis  ini  dengan harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambilan 

kebijakan di bidang manajemen dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

penelitian selanjutnya. Amin. 

      Makassar,   7   Maret  2021 

            Penulis, 

 

                   Risma Ismail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

 

Risma Ismail. 2021. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja 

terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Makassar, dibimbing oleh Muhammad Idris dan Hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi (1) pengaruh secara parsial 

Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar (2) 

pengaruh secara simultan Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja 

terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Makassar (3) variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Makassar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Makassar  yang berjumlah 46 orang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Gaya Kepemimpinan, Motivasi, 

Dan Disiplin Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial dan 

simultan terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Ini berarti bahwa Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi, dan Disiplin Kerja akan meningkatkan Prestasi Kerja secara parsial 

maupun simultan (2) disiplin kerja merupakan variabel yang paling dominan 

terhadap prestasi kerja pegawai sehingga semakin baik disiplin kerja akan semakin 

meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Risma Ismail. 2021. The Effect of Leadership Style, Motivation, and Work 

Discipline toward Employee Work Performance at the Regional Financial and 

Asset Management Agency (BPKAD) Makassar City, supervised by Muhammad 

Idris and Hari. 

This study aims to analyze (1) the partial effect of Leadership Style, 

Motivation, and Work Discipline toward Employee Work Performance at the 

Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Makassar City (2) 

the simultaneous effect of Leadership Style, Motivation, and Work Discipline 

toward Employee Work Performance at the Regional Financial and Asset 

Management Agency (BPKAD) Makassar City (3) the most dominant variable 

affects the Employee Work Performance at the Regional Financial and Asset 

Management Agency (BPKAD) Makassar City. 

This study was conducted at the Regional Financial and Asset Management 

Agency (BPKAD) Makassar City. The population used in this study were employees 

of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Makassar City 

by 46 people. The method used was a multiple linear regression analysis. 

The results of the study conclude that (1) Leadership Style, Motivation, and 

Work Discipline have a positive and significant effect partially and simultaneously 

toward Employee Performance at the Regional Financial and Asset Management 

Agency (BPKAD) Makassar City. This means that Leadership Style, Motivation, 

and Work Discipline will increase Work Performance partially and simultaneously 

(2) work discipline is the most dominant variable affects the employee work 

performance so that the better work discipline will further improve Employee 

Performance at the Financial and Asset Management Agency. Regional (BPKAD) 

of Makassar City. 

 

Keywords: Leadership Style, Motivation, Work Discipline and Work Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik apabila memiliki tiga pondasi 

utama, yaitu sumber daya fisik, modal dan sumber daya manusia. Ketiga hal 

tersebut harus bersinergi agar dapat memperlancar laju operasional perusahaan 

dalam mencapai setiap tujuan yang direncanakan. Sumber daya fisik merupakan 

berbagai jenis invetaris peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional, 

sedangkan modal tentu saja dana yang dibutuhkan untuk memulai serta 

menjalankan roda organisasi.Terakhir, sumber daya manusia yang paling penting 

karena fungsinya untuk menggerakkan dua sumber daya lainnya. 

Manajemen sumber daya manusia berperan untuk mengarahkan dan 

mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi lebih kreatif dan 

inovatif, karena sumber daya manusia menjadi penggerak utama dari semua 

kegiatan dan perencanaan yang dilakukan untuk keberlangsungan hidup 

organiasasi. Artinya, suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang 

potensial, baik pemimpin maupun pegawai dapat memberikan kontribusi yang baik 

dan melaksanakan tugas dengan optimal untuk mencapai tujuan.   

Kemampuan organisasi untuk berkembang adalah terletak pada individu-

individu yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga Kinerja suatu organisasi 

merupakan kinerja seluruh anggota organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil 

kerja karyawan pada suatu periode tertentu. Kinerja sangat berhubungan dengan 

dan efektivitas organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi.  Kinerja individu 
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memberi pengaruh terhadap peningkatan kinerja kelompok dan memberikan 

kontribusi pada Kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Kepemimpinan adalah kemampuan tiap pimpinan di dalam mempengaruhi 

dan menggerakkan bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya 

bekerja dengan gairah, bersedia bekerjasama dan mempunyai disiplin tinggi, 

dimana para bawahan diikat dalam kelompok secara bersama-sama dan mendorong 

mereka kesuatu tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Sutrisno (2009:213) 

kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang 

lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan 

sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Kemauan seorang pemimpin 

merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan.  

Robbins dan coulter (2012:488) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

apa yang pemimpin lakukan Itu adalah proses memimpin kelompok dan 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah pengaruh antara 

pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses 

komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepeminpinan 

menyangkut proses pengaruh sosial yang disengaja dijalankan oleh seseorang 

terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas dan pengaruh di dalam sebuah 

kelompok atau organsiasi.  

Rivai (2010:34) fungsi kepemimpinans selalu berhubungan langsung 

dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi dengan interaksi 

antar individu didalamaktifitasnya masing-masing oleh seorang pimpinan. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dipimpin 
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oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepemimpinan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar kurang improfisasi untuk memberikan 

motivasi dan menetapkan disiplin kerja kepada staff atau bawahannya, seperti : 

1.Kurang memberi masukan-masukan positif kepada pegawai 2.Kurang 

memberikan semangat kepada pegawai 3.Kurang mencontohkan sikap displin 

Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan instansi pemerintahan 

dan keinginan bawahan akan mendorong peningkatan kerja bagi pegawai.  Karena 

kinerja yang baik akan dapat menunjang pencapaian sasaran dan tujuan instansi 

pemerintahan. Namun seringkali banyak didapat bahwa pimpinan gagal untuk 

mempengaruhi orang-orangnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut 

dapat dilihat dari :1)Banyaknya pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Makassar yang menyalahi atuan prosedur kerja seperti : banyaknya 

pegawai yang telat masuk kantor dan pimpinan tidak memberikan teguran atau 

sanksi yang tegas kepada para pegawainya.2)Dalam hal pekerjaan pimpinan kurang 

memberi perhatian atau arahan kepada bawahannya sehingga banyak pekerjaan 

yang tidak tepat waktu. 3)Pimpinan tidak bisa memberi contoh atau panutan kepada 

bawahannya, hal ini dapat dilihat dari pimpinan yang sering datang tidak tepat 

waktu, hal tersebut membuat para bawahan terlihat santai karena kurang 

pengawasan dari pimpinan.4) Pada saat apel pagi setiap hari senin dilaksanakan, 

banyak pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, hal ini tidak mendapat perhatian 

khusus oleh pimpinan dan pimpinan tidak memberikan teguran atau sanksi yang 

tegas. 
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Motivasi merupakan kekuatan atau dorongan yang ada pada diri karyawan 

untuk bertindak (berperilaku) dalam cara-cara tertentu, Kekuatan tersebut berupa 

kesediaan individu untuk melakukan sesuatu atau sesuai kemampuan individu 

masing-masing. Motivasi dirumuskan sebagai kesediaan untuk melaksanakan 

upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, yang di kondisikan oleh 

kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Menurut Rivai 

(2011:837) motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Motivasi 

merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal bagi seorang 

individu yang menyebabkan timbulnya sifat antusiasme dan persistensi dalam hal 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 

Sumber daya manusia terutama pegawai membutuhkan stimulus 

berkelanjutan agar tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. dalam hal 

ini, motivasi kerja sangat dibutuhkan. Tanpa motivasi, seorang pegawai tidak akan 

merasa antusias menyelesaikan pekerjaannya dan juga mudah putus asa apabila 

mengalami kegagalan. Pemimpin atau pemilik perusahaan harus peka terhadap 

kondisi ini karena lambat laun akan mempengaruhi seluruh kinerja organisasi 

sehingga tujuan-tujuan sulit dicapai..  

Fillmore  H.  Stanford dalam  (Mangkunegara,  2011:93)  bahwa  motivasi  

sebagai  suatu  kondisi  yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. 

Berdasarkan  pendapat  para  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  motif 

merupakan suatu dorongan kebuluhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar 
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pegawai  tersebut  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  lingkungannya,  sedangkan 

motivasi  adalah  kondisi  yang  menggerakkan  pegawai  agar  mampu  mencapai 

tujuan  dari  motifnya.  Sedangkan  motivasi  dikatakan  sebagai  energi  untuk 

membangkitkan dorongan dalam diri (drive arousal). Dalam hubungannya dengan 

lingkungan  kerja,  Ernest  L.  McCormick  (Mangkunegara,  2009:94) 

mengemukakan  bahwa  motivasi  kerja  didefinisikan  sebagai  kondisi  yang 

berpengaruh  membangkitkan,  mengarahkan  dan  memelihara  perilaku  yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja.  

Menurut  Frederick  Herzberg  yang dikutip oleh Hasibuan (2014:228) 

mengemukakan Herzberg”s two factors motivation theory atau teori motivasi dua 

faktor.  Dua faktor  itu  dinamakan  faktor  pemuas  (motivation  factor)  yang  

disebut  dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor pemelihara 

(maintenance factor) yang disebut dengan disatisfier atau extrinsic motivation. 

Faktor  pemuas  yang  disebut  juga  motivator  yang  merupakan  factor pendorong 

seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut 

(kondisi intrinsik) antara lain: 1) Prestasi yang diraih (achievement), 2) Pengakuan 

orang lain (recognition), 3) Tanggungjawab (responsibility) , 4) Peluang untuk 

maju (advancement), 5) Kepuasan kerja itu sendiri (the work it self), 6) 

Kemungkinan pengembangan karir (the possibility of growth). 

Sedangkan  faktor  pemelihara  (maintenance  factor)  disebut  juga  hygiene 

factor  merupakan  faktor  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  untuk 

memelihara keberadaan pegawai sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan 
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kesehatan.  Faktor  ini  juga  disebut  dissatisfier  (sumber  ketidakpuasan)  yang 

merupakan tempat pemenuhan kebutuhan tingkat rendah yang dikualifikasikan ke 

dalam faktor ekstrinsik, meliputi: 1) Kompensasi, 2) Keamanan dan keselamatan 

kerja, 3) Kondisi kerja, 4) Status, 5) Prosedur perusahaan, 6) Mutu  dari  supevisi  

teknis  dari  hubungan  interpersonal  di  antara  teman sejawat, dengan atasan. 

Disiplin kerja pegawai merupakan sikap atau tingkah laku yang 

menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap 

peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan 

efesien.  

Variabel lain yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai adalah disiplin. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini merupakan 

sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas 

dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis (Hasibuan, 2014:10).  

Kinerja merupakan fungsi interaksi kemampuan atau ability (A), motivasi 

atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), atau Kinerja = f (A x M 

x O). Artinya Kinerja merupakan fungsi kemampuan, motivasi dan kesempatan 

Robbins (Moeheriono,2009:61) 
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Kinerja adalah hasil atau output suatu proses, kinerja berkaitan erat dengan 

produktivitas karena merupakan hal terpenting yang menentukan tercapainya 

tingkat produktivitas yang tinggi pada organisasi (Soedarmayanti, 2009:50). 

Kinerja adalah bagian dari fungsi motivasi dan kemampuan. Kinerja  menunjukkan 

sejauh mana tingkat keberhasilan melaksanakan tugas dan kemampuan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja merupakan kualitas dan 

kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, individu, kelompok maupun perusahaan.  

Beberapa kondisi faktual yang menjadi penomena pada Pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar  berkaitan dengan motivasi 

kerja pegawai adalah : Tingginya beban kerja yang melebihi kemampuan dimana 

waktu yang tersedia dan sistem pendukung terbatas, Kurangnya wewenang untuk 

mengambil keputusan sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar,   

Pendelegasian kerja yang tidak adil dan fleksibel sehingga menimbulkan isolasi 

sosial di antara para pegawai, Terjadinya diskriminasi yang terlihat dari cara 

penilaian setiap pegawai yang tidak berdasarkan pada kompetensi masing-masing, 

melainkan penilaian subjektif “suka atau tidak suka” dari atasan, Terjadinya konflik 

moral yang mengenyampingkan prinsip pribadi positif karena tuntutan pekerjaan. 

Dalam penelitian ini, analisis tentang prestasi kerja pegawai dilakukan 

dengan melihat pengaruh dari faktor Gaya Kepemimpinan , Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.  

Bertitik tolak dari landasan berpikir inilah, maka judul penelitian yang akan 
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diajukan adalah Pengaruh Gaya Kepemimpinan,  Motivasi  dan Disiplin Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan,  maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan , Motivasi dan Disiplin Kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap Prestasi Kerja pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar  ? 

2. Apakah Gaya Kepemimpinan , Motivasi  dan Disiplin Kerja  secara simultan 

berpengaruh terhadap Prestasi Kerja pada Pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Makassar  ? 

3. Variabel Mana berpengaruh paling dominan terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Makassar  

? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin 

Kerja  secara parsial terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)   Kota Makassar .  

2. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan , Motivasi  dan Disiplin 
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Kerja  secara simultan terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Makassar . 

3. Untuk menganalisis pengaruh yang paling dominan berpengaruh terhadap 

Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD)   Kota Makassar  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  manfaat  kepada 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan dan wawasan kepada  penulis berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan membandingkan teori dengan praktek di dunia kerja. 

Hasil dari  penelitian ini  diharapkan  juga dapat dijadikan masukan  bagi Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar untuk 

meningkatkan kinerja aparatur Sipil Negara, melalui peningkatan gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini  diharapkan  dapat dijadikan  bahan  referensi ataupun 

sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan 

sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan serta memberikan 

bukti empiris dari  penelitian-penelitian  sebelumnya mengenai pengaruh  Gaya 
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Kepemimpinan , Motivasi  dan Disiplin Kerja  secara simultan terhadap Motivasi 

Kerja Pegawai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu. 

Arifai,  2017, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada 

Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk – Tangerang, PEKOBIS Jurnal 

Pendidikan,Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. IV Oktober. Latar belakang dan tujuan 

penelitian untuk mengetahui fenomena, serta kesimpulan mengenai pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Kedisiplinan terhadap Motivasi serta dampaknya terhadap 

Prestasi Kerja di lingkungan kerja kantor Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk 

– Tangerang. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif Kausal, 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : uji kualitas data 

validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik normalitas, 

multikolinieritas dan heterokendatisitas, analisis regresi yaitu regresi sederhana dan 

berganda, parsial t, simultan F dan koefesien determinasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai koefesien determinasi pada variabel Kepemimpinan 

0,805 atau 80,5%, sedangkan variabel Kedisiplinan 0,793 atau 79,3%, dan variabel 

Motivasi 0,808 atau 80,8%, sedangkan sisanya dari masing-masing variabel 

merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai F Hitung = 

293,741 jika dibandingkan dengan nilai t tabel (1,960), maka F Hitung (293,741) > 

T Tabel (1,960). Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif suatu gaya 
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kepemimpinan Kepala Desa terhadap Motivasi pegawai pada kantor Desa Tegal 

Kunir Lor terbukti 

Lestari, Sri., dan Mariyono, Joko., 2017, Pengaruh Kepemimpinan Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Melalui Motivasi 

Karyawan Lkp Lestari Komputer Slawi, Jurnal Ilmiah MULTIPLIER–Vol. I 

No. 2 Mei. Penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui deskripsi kepemimpinan, 

kepuasan kerja, motivasi dan Prestasi Kerja karyawan di LKP Lestari Komputer 

Slawi. 2) Mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja 

terhadap motivasi karyawan di LKP Lestari Komputer Slawi. 3) Mengetahui 

seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap Prestasi Kerja 

karyawan di LKP Lestari Komputer Slawi. 4) Mengetahui seberapa besar pengaruh 

motivasi terhadap Prestasi Kerja karyawan di LKP Lestari Komputer Slawi. 5) 

Mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan, kepuasan kerja terhadap 

Prestasi Kerja melalui motivasi karyawan di LKP Lestari Komputer Slawi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap Motivasi karyawan. Hal tersebut dibuktikan dari nilai 

koefisien regresi terstandar (beta) kepemimpinan (X1) terhadap motivasi 

karyawanmemperoleh nilai sebesar 0,56 dan kepuasan kerja (X2) terhadap motivasi 

kerja karyawan memperoleh nilai sebesar 0,24. Kepemimpinan dan kepuasan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap Prestasi Kerja karyawan LKP Lestari 

Komputer Slawi. Hal tersebut dibuktikan dari nilai karyawan memperoleh nilai 

sebesar 0,12, kepuasan kerja (X2) terhadap Prestasi Kerja karyawan memperoleh 

nilai sebesar 0,39. 
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Afifah, Thara., dan Al Musadieq, Mochammad., 2017, Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan Dampaknya Terhadap 

Prestasi Kerja (Studi pada Karyawan PT Pertamina Geothermal Energy 

Kantor Pusat Jakarta), Jurnаl Аdministrаsi Bisnis (JАB) Vol. 47 No.1 Juni 

аdministrаsibisnis.studеntjournаl.ub.аc.id. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan; Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan PT Pertamina Geothermal Energy Kantor Pusat Jakarta, Pengaruh 

Motivasi Kerja Karyawan terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT Pertamina 

Geothermal Energy Kantor Pusat Jakarta, Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan 

terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT Pertamina Geothermal Energy Kantor Pusat 

Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat PT Pertamina Geothermal Energy, 

Menara Cakrawala, Jl. MH. Thamrin No. 9, Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian eksplanatori (explanatory research).Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 206 karyawan.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 70 sampel dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial (analisis jalur dan uji t) 

dengan bantuan program SPSS 23.0. Bеrdаsаrkаn hаsil аnаlisis jаlur (pаth аnаlysis) 

yаng tеlаh dilаkukаn, dipеrolеh nilаi Bеtа untuk pеngаruh Kеpuаsаn Kеrjа 

Kаryаwаn (X) tеrhаdаp Motivаsi Kеrjа Kаryаwаn (Y) аdаlаh sеbеsаr 0,663 

bеrtаndа positif dеngаn nilаi Sig. = 0,000 < α = 0,05. Hаl ini mеnunjukkаn bаhwа 

Kеpuаsаn Kеrjа Kаryаwаn (X) mеmiliki pеngаruh signifikаn tеrhаdаp Motivаsi 

Kеrjа Kаryаwаn (Y), sеhinggа dаpаt dikаtаkаn аpаbilа tеrjаdi pеningkаtаn 
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Kеpuаsаn Kеrjа Kаryаwаn, mаkа Motivаsi Kеrjа Kаryаwаn jugа аkаn mеngаlаmi 

pеningkаtаn 

Praptiestrini, 2016, Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan 

Disiplin Kerja, Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar,  Jurnal Paradigma Vol. 14, No. 01, 

Februari – Juli, ISSN : 1693-0827. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk menganalisis 

pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan 

kerja terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. 3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap 

motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kepemimpinan berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. 2. Lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar. 3. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 4. 

Disiplin kerja merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.  

Setiawati,., Bidiawati,., dan Porlando.,  2014, Analisis Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di PT. Amp Plantation, 

ejurnal.bunghatta.ac.id-Vol 3, No 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingkat kepuasan kerja 

karyawan terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengukur kepuasan karyawan dengan menggunakan skala Likert berdasarkan 

SERVQUAL. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor motivasi 

dan faktor kepuasan yang terdiri dari kerja tim, faktor kesesuaian pekerjaan 

karyawan, faktor kesesuaian teknologi kerja, persepsi faktor kontrol, faktor sistem 

surveilans, faktor kompensasi. Hasil penelitian ini memperoleh 24 variabel yang 

mempengaruhi faktor kepuasan dan variabel yang mempengaruhi 10 faktor 

motivasi 

2.2. Gaya Kepemimpinan 

2.2.1. Pengertian Gaya Kepemimpin  

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti 

yang ia lihat (Thoha, 2003:303). Kebanyakan orang menganggap gaya 

kepemimpinan merupakan tipe kepemimpinan. Hal ini antara lain dinyatakan 

oleh Siagian (2010:14) bahwa gaya kepemimpinan seseorang adalah identik 

dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan.  

Wahjosumidjo mengatakan bahwa perilaku pemimpin dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya 

kepemimpinan seseorang. Gaya tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gaya kepemimpinan Direktif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain 
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agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan 

semata-mata. 

b. Gaya kepemimpinan Konsultatif adalah kemampuan mempengaruhi orang 

lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemimpin setelah 

mendengarkan masukan/saran dari bawahan. 

c. Gaya kepemimpinan Partisipatif adalah kemampuan mempengaruhi orang 

lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama 

antara pimpinan dan bawahan. 

d. Gaya kepemimpinan Delegatif adalah kemampuan mempengaruhi orang 

lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan 

kepada bawahan 

Menurut Kerlinger dan Padhazur (Dwiyanto 2002:50), kepemimpinan 

adalah kemampuan tiap pimpinan di dalam mempengaruhi dan menggerakkan 

bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya bekerja dengan gairah, 

bersedia bekerjasama dan mempunyai disiplin tinggi, dimana para bawahan diikat 

dalam kelompok secara bersama-sama dan mendorong mereka ke suatu tujuan 

tertentu. Sedangkan Menurut Wahjosumidjo (2005: 17) kepemimpinan di 

terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang 
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lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu 

jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi 

pengaruh.  

Robbins (2002:163) menyatakan bahwa  kepemimpian adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan 

adalah pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta 

diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan 

tertentu. Kepeminpinan menyangkut proses pengaruh sosial yang disengaja 

dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas dan 

pengaruh di dalam sebuah kelompok atau organsiasi.  

Rivai (2010:34) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinans selalu 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau 

organisasi dengan interaksi antar individu didalam aktifitasnya masing-masing oleh 

seorang pimpinan. 

2.2.2. Perkembangan Teori Kepemimpinan 

Perkembangan teori kepemimpinan telah banyak dimunculkan oleh para 

pakar, mulai dari kepemimpinan karismatik, kepemimpinan militeristik, 

kepemimpinan situasional, kepemimpinan transformasional, hingga kepemimpinan 

dengan kecerdasan emosional. Jika melihat hanya pada era 1990-an akhir dan era 

2000 awal, maka muncul teori kepemimpinan seperti primal leadership, change 

leader, level 5 leadership, exemplary leadership, extraordinary leadership, 

principle-centered Leadership, dan lain-lain.  
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a. Primal Leadership : Pendekatan Dari Sisi Kecerdasan Emosional 

Cukup banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pakar untuk 

menggambarkan model kepemimpinan dengan baik. Ada model yang diberikan 

oleh Daniel Goleman, McKee, dan Boyatzis, (lihat Goleman, McKee, Boyatzis, 

2002)- yang terkenal dengan teori primal leadership. Teori primal leadership 

ini lebih melihat kepemimpinan dari sisi kecerdasan emosional (emotional 

intelligence). Ini tidaklah mengherankan karena mereka adalah murid dari 

David McClelland yang merupakan perintis riset di bidang kecerdasan 

emosional. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) gaya 

kepemimpinan yang berdasarkan kepada kecerdasan emosional, yaitu : 

1) Gaya koersif (coercive) dilakukan dengan pendekatan “lakukan apa yang 

saya katakan”, di mana kepatuhan dari bawahan menjadi fokus utama. 

2) Gaya otoritatif (authoritative or visionary) dilakukan dengan pendekatan 

“mari bersama saya” yang memberikan kejelasan arah dan visi kemana 

organisasi akan menuju. 

3) Gaya afiliatif (affiliative) dilakukan dengan pendekatan dengan sikap 

mendahulukan dan menciptakan keharmonisan antar orang. 

4) Gaya demokratik (democratic) dilakukan dengan pendekatan manajemen 

partisipatif yang mendukung dan memberikan kesempatan keterlibatan 

sebanyak mungkin dari bawahan, dimana tujuannya adalah membangun 

komitmen bawahan dan mendapatkan sebanyak mungkin ide dan masukan 

dari mereka. 

5) Gaya penentu standar (pacesetting) dilakukan dengan pendekatan “ikuti 
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saya, lakukan apa yang saya lakukan”, yang menetapkan standar Prestasi 

Kerja yang tinggi dan selalu menekankan serta menuntut hal tersebut kepada 

bawahan dalam penyelesaian tugas. 

6) Gaya pelatih (coaching) dilakukan dengan pendekatan yang menekankan 

pentingnya pengembangan individu secara jangka panjang. 

b. Pendekatan Kepemimpinan Dari Sisi Nyali (Guts)  

Jack Welch, pemimpin dalam dunia bisnis dan penulis buku kepemimpinan 

yang dihormati karena keberhasilannya membawa perusahaan General Electric 

(GE) menjadi salah satu perusahaan paling sukses di dunia, memberikan 10 

(sepuluh) prinsip fundamental dalam kepemimpinan, (lihat Welch, 2001). 

Prinsip kepemimpinan yang disampaikan oleh Welch adalah bahwa 

kepemimpinan itu berarti memiliki nyali untuk memutuskan dan bertindak 

sesuai dengan apa yang diyakini. Sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut ini. 

1) Hanya ada satu jalan yang lurus. Itu menentukan nada organisasi. Intinya 

adalah bahwa setiap pemimpin itu tidak boleh terjebak dalam keraguan. 

2) Bersikaplah terbuka untuk kebaikan bagi apa yang dapat diberikan orang di 

mana pun yang dapat memberikan pembelajaran di seluruh organisasi. 

Intinya adalah harus ada suatu kerelaan untuk mendengarkan pendapat, 

bahkan dari karyawan tingkat rendah sekali pun. 
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3) Tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. 

4) Atmosfer atau suasana kerja yang informal adalah keunggulan kompetitif. 

Pendekatan informal dan kekeluargaan jauh lebih bermanfaat. 

5) Pastikan bahwa setiap orang diperhatikan dan bahwa setiap orang tahu dia 

diperhatikan.  

6) Kepercayaan diri yang tepat adalah pemenang, ujian yang sebenarnya dari 

kepercayaan diri adalah keberanian untuk bersikap terbuka. Sekali lagi, ini 

adalah masalah nyali. 

7) Organisasi dan pekerjaan harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, 

jadikanlah perayaan internal memberikan semangat bagi organisasi. 

8) Jangan pernah merendahkan orang lain. Jika dia tidak berprestasi, maka 

berhentikanlah dengan rasa hormat. 

9) Pahami di mana nilai sebenarnya diberikan atau ditambahkan dan 

tempatkan orang terbaik anda disana.  

10) Ketahui kapan harus menahan dan kapan harus melepaskan (bawahan 

emosi, , pendapat, dan sebagainya), ini yang disebut sebagai intuisi yang 

murni.  
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c. Level 5 Leadership : Pendekatan Dari Sisi Kematangan Karakter 

Jim Collins, seorang pakar manajemen yang terkenal dengan bukunya ”Good 

to Great” (lihat Collins,   2001), melakukan riset yang mendalam untuk melihat 

bagaimana perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat sanggup 

mentransformasikan dirinya dari baik (good) menjadi luar biasa (great) dengan 

segala kriterianya. Hasil riset selama hampir 6 tahun tersebut menyimpulkan 

ada 3 komponen utama yang menyebabkan hal itu terjadi, yaitu discipline 

people, discipline thought, dan discipline actions.  

Salah satu dari komponen discipline people adalah kepemimpinan tingkat 

kelima atau level 5 leadership. Lima tingkat kepemimpinan dalam model 

kepemimpinan yang dipaparkan oleh Jim Collins tersebut, dengan 

kepemimpinan tingkat ke-5 yang paling tinggi. 

Dari model kepemimpinan ini, Jim Collins menekankan dua unsur yang 

penting dalam tingkat kepemimpinan yang tertinggi yaitu sikap rendah hati dan 

professional. 

d. Extraordinary Leadership : Pendekatan Dari Sisi Kompetensi 

Model kepemimpinan lain yang patut disimak juga adalah apa yang 

dihasilkan dari riset yang dilakukan oleh Zenger dan Folkman, (Zenger & 

Folkman, 2002). Zenger dan Folkman kelihatan sangat dipengaruhi oleh riset 

yang dilakukan oleh Jim Collins mengenai Level 5 Leadership dan juga oleh 

pendekatan kompetensi yang dikembangkan oleh David McClelland dan Lyle 
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M. Spencer. Dalam model yang mereka sebut sebagai Extraordinary 

Leadership tersebut, mereka mengemukakan ada 4 (empat) hal yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu : 

1) Kemampuan atau kapabilitas personal (personal capability).  

2) Fokus kepada hasil (focus on results).  

3) Memimpin perubahan organisasi (leading organizational change). 

4) Keterampilan antar manusia atau interpersonal (interpersonal skills).  

e. Kepemimpinan Berdasarkan Prinsip 

Stephen Covey sangat terkenal dengan konsep 7 habits of highly effective 

people, atau 7 kebiasaan orang-orang yang efektif (atau berPrestasi Kerja 

tinggi). Secara ringkas, 7 habits terdiri  dari : Bersikap proaktif atau memiliki 

inisiatif yang tinggi, Mulai dengan pikiran apa yang ingin dihasilkan (end in 

mind), Memberikan prioritas kerja (first things first), Selaku berpikir untuk 

kebaikan bersama (win-win), Mulailah dengan memahami pihak lain, barulah 

ingin dipahami oleh pihak lain, Membangun sinergi yang tinggi, Selalu 

melakukan perbaikan secara terus-menerus. 

Selama hampir 16 tahun konsep 7 habit banyak dijadikan rujukan untuk 

prinsip kepemimpinan di dunia ini, dikenal juga dengan istilah principles-

centered leadership. Pada tahun 2004, Steven Covey mempublikasikan habit 

kedelapan, untuk melengkapi 7 habit yang sudah ada sebelumnya. Inti dari habit 

kedelapan ini adalah find your voice and inspire others to find theirs atau 

dengan perkataan lain, setiap pemimpin itu harus memiliki sikap, tetapi jangan 
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memaksakan sikap kepada orang lain, justru membantu orang lain untuk 

menentukan sikapnya sendiri.  

f. Leadership Dan Followership 

Model followership yang terkenal diberikan oleh Robert E. Kelley, (Kelley, 

1996,) mengenai pengikut yang efektif berdasarkan dua aspek yaitu pemikiran 

kritis dan partisipasi. Menurut Kelley, pengikut yang efektif adalah orang yang 

memiliki pemikiran kritis yang tinggi dan mau berpartisipasi secara aktif. Tipe 

orang ini secara berani dapat menolak sesuatu jika diperlukan, mau memberikan 

pujian, mengakui kesalahan, dan secara kebiasaan menerapkan pertimbangan 

yang baik.        

2.2.3. Pendekatan Gaya Kepemimpinan 

Pendekatan gaya kepemimpinan menekankan pada perilaku seorang 

pemimpin. Ia berbeda dengan pendekatan sifat yang menekankan pada 

karakteristik pribadi pemimpin, juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang 

menekankan pada kemampuan administratif pemimpin. Pendekatan gaya 

kepemimpinan fokus pada apa benar-benar dilakukan oleh pemimpin dan 

bagaimana cara mereka bertindak. Pendekatan ini juga memperluas kajian 

kepemimpinan dengan bergerak ke arah tindakan-tindakan pemimpin terhadap 

anak buah di dalam aneka situasi. 

Pendekatan ini menganggap kepemimpinan apapun selalu menunjukkan 

dua perilaku umum : (1) Perilaku Kerja, dan (2) Perilaku Hubungan. Perilaku 
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kerja memfasilitasi tercapainya tujuan: Mereka membantu anggota kelompok 

mencapai tujuannya. Perilaku hubungan membantu bawahan untuk merasa nyaman 

baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan situasi dimana mereka 

berada. Tujuan utama pendekatan gaya kepemimpinan adalah menjelaskan 

bagaimana pemimpin mengkombinasikan kedua jenis perilaku (kerja dan 

hubungan) guna mempengaruhi bawahan dalam upayanya mencapai tujuan 

organisasi. 

Munandar (2008) mengklarifikasikan teori-teori gaya kepemimpinan terdiri 

dari empat pendekatan , yaitu :  

1. Pendekatan Sifat 

Merupakan awal dari pendekatan mengenai gaya kepemimpinan. 

Pendekatan ini memfokuskan pada karakteristik sifat yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin, yang sudah dimilikinya sejak lahir. Sifat tersebut 

menentukan efektifitas kepemimpinanya yaitu : 

- Kepemimpinan Otoriter. 

Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, Sebagian 

besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalua pimpinan itu menganut 

system sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan 

hanya ditetapkan sendiri oleh pimpinan, bawahan tidak diikutsertakan untuk 

memberikan saran,ide, pendapat dan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 



 
 
 
 

25 
 

 
 

- Kepemimpinan Partisipatif. 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya 

dilakukan dengan cara persuasive, menciptakan Kerjasama yang serasi, 

menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. 

- Kepemimpinan Delegatif. 

Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan  

wewenang kepada bawahan denga nagak lengkap. Bawahan dapat 

mengambil keputusan dan kebijakasanaan dengan bebas atau leluasa dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Pimpinan tidak peduli cara bawahan mengambil 

keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada 

bawahan. 

2. Pendekatan Dua dimensi 

Dimensi tugas, berpusat pada tugas, berorientasi pada hasil, sehingga 

pemimpin lebih menekankan penyelesaian tugas yang efisien, melalui 

perencanaan, intruksi spesifik dan pengawasan. Dimensi hubungan 

interpersonal disebut juga dimensi pertimbangan (consideration), yang 

interpersonal disebut juga dimensi pertimbangan yang berpusat pada 

bawahan dan berorientasi pada hubungan. Dimensi kedua ini membawa 

pemimpin akan lebih menjalin hubungan baik dengan bawahan, menghargai 

ide dan perasaan bawahan dan berusaha menciptakan kepercayaan timbal 

balik dengan bawahan. 

3. Pendekatan Situasional 
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Pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan sifat dan pendekatan dua 

dimensi. Asumsi pendekatan ini adalah efektifitas seorang pemimpin 

tergantung pada situasi yang dihadapi dan tidak ada satu gaya 

kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi. 

4. Pendekatan transaksional dan transformasional. 

Pendekatan ini merupakan penggabungan dari ketiga pendekatan yang 

sudah disebutkan sebelumnya. Gaya kepemimpinan di mana tujuan dan 

sasaran telah ditentukan sebelumnya dan pemimpin menggunakan hadiah 

dan hukuman untuk memotivasi pengikutnya dikenal sebagai 

Kepemimpinan Transaksional. Ini berfokus pada peningkatan situasi 

organisasi saat ini dengan membingkai langkah-langkah dan mengendalikan 

kegiatan organisasi. Tujuan dasar dari jenis kepemimpinan ini adalah untuk 

mengubah budaya perusahaan yang ada dan untuk meningkatkan kebijakan 

& prosedur saat ini. Sedangkan Gaya kepemimpinan di mana pemimpin 

menggunakan kekuatan dan antusiasmenya untuk memotivasi pengikutnya 

untuk bekerja demi kepentingan organisasi. Di sini, pemimpin mencari 

persyaratan untuk perubahan dalam budaya organisasi yang ada, 

memberikan visi kepada bawahannya, menggabungkan misi dan 

mengimplementasikan perubahan dengan dedikasi para pengikutnya. 

Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin bertindak sebagai model 

peran dan sebagai motivator juga yang menawarkan visi, kegembiraan, 

dorongan, moral dan kepuasan kepada para pengikut. Pemimpin 

menginspirasi orang-orangnya untuk meningkatkan kemampuan dan 
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kemampuan mereka, membangun rasa percaya diri dan mempromosikan 

inovasi di seluruh organisasi. 

2.3. Motivasi Kerja 

2.3.1. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Sukses  

berkaitan dengan perilaku produktif dan selalu memperhatikan / menjaga 

'kualitas' produknya. Motivasi berprestasi merupakan konsep personal yang 

inheren yang merupakan faktor pendorong untuk meraih atau mencapai sesuatu 

yang diinginkannya agar meraih kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan 

tersebut  setiap orang mempunyai hambatan-hambatan yang berbeda, dan 

dengan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, diharapkan hambatan-

hambatan tersebut akan dapat diatasi dan kesuksesan yang dinginkan dapat 

diraih.  

Dengan memiliki motivasi berprestasi maka akan muncul kesadaran bahwa 

dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan (perilaku produktif dan selalu 

memperhatikan kualitas) dapat menjadi sikap dan perilaku permanen pada diri 

individu. Motivasi berprestasi akan dapat mendobrak building block ketahanan 

individu dalam menghadapi tantangan hidup  sehingga mencapai kesuksesan. 

Seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat mengemukakan bahwa hal-hal 

yang menyebabkan kegagalan atau kesuksesan adalah : (1) usaha, (2) 

kemampuan. (3) orang lain, (4) emosi, (5) tingkat kesulitan tugas, dan (6) 

keberuntungan.    Berkaitan dengan usaha dan kemampuan, Bendura (1992) 
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mengemukakan bahwa bila seseorang memiliki rasa yang kuat tentang 

kemampuan dirinya (self efficacy), maka akan mendesak usaha yang lebih besar 

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menantang dari pada orang yang 

memiliki keraguan diri akan kemampuannya. Adanya perasaan mampu (untuk 

berprestasi) yang dimiliki oleh seseorang, akan memberikan kontribusi yang 

sangat besar pada aspek percaya diri, yaitu bahwa ia akan merasa yakin dengan 

kemampuannya untuk dapat mencapai suatu prestasi tertentu.  

Motivasi berprestasi adalah daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang 

sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan / kegiatan 

dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul (excellent); dorongan tersebut 

dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Mc.Cleland 

berpendapat bahwa pada intinya setiap manusia mempunyai 3 jenis motivasi 

sosial, yaitu : (1) motivasi berprestasi; (2) motivasi untuk berkuasa; dan (3) 

motivasi untuk berafiliasi. Dua dari ke-tiga motivasi tersebut obyeknya adalah 

berkaitan dengan manusia lain yang ada di lingkungannya, kecuali motivasi 

berprestasi yang berpijak pada dirinya sendiri. Untuk dapat membangun 

motivasi berprestasi, maka perlu mengetahui siapa dirinya dalam hubungannya 

dengan orang lain dimana mereka terlibat.  

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya felling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan (Sardiman 2006:73). Motivasi, meskipun merupakan variabel yang 

penting dari prestasi / keberhasilan, bukanlah satu-satunya faktor. Sebagaimana 
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dikemukakan diatas terdapat variabel-variabel lain seperti : usaha, kemampuan, 

emosi, orang lain dan keberuntungan. Pokok bahasan dalam makalah ini 

mencakup : (1) motivasi dan pengembangan karier; (2) konsep diri; (3) 

kemampuan diri dan berfikir kreatif; (4) pengembangan dan analisis diri; (5) 

Motivasi Berprestasi kaitannya dengan Bela Negara. 

Hasil penelitian Mc Cleland menunjukkan bahwa orang-orang yang 

berprestasi (berhasil dengan predikat unggul) mempunyai profil / karakteristik 

antara lain:  

(1)     Pada umumnya menghindari tujuan prestasi yang mudah dan sulit, 

mereka sebenamya lebih memilih tujuan yang moderat yang menurut 

mereka akan dapat diwujudkan atau diraih; 

(2)     Lebih menyukai umpan balik langsung dan dapat diandalkan mengenai 

bagaimana mereka berprestasi; 

(3)      Menyukai tanggung jawab pada pemecahan masalah.  

Orang-orang yang memiliki profil / karakteristik sebagaimana tersebut 

diatas tidak terlalu peduli atau menghiraukan orang lain.  Baginya yang panting 

adalah bagaimana caranya ia dapat mencapai suatu prestasi dengan predikat 

unggul dibandingkan dengan yang lain. Keinginan untuk memperoleh atau 

mencapai sesuatu yang lebih baik dari yang lain adalah merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi, sehingga ia akan terdorong untuk memenuhi apa yang 

menjadi kebutuhannya tersebut. Kerangka berpikir orang-orang yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah bagaimana usaha / perjuangan 

yang dilakukan untuk menghasilkan suatu prestasi yang unggul. Untuk 
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pengembangan karier (di tempat kerja) tidak cukup hanya mengandalkan pada 

tingginya motivasi berprestasi, tetapi juga diperlukan motivasi berafiliasi dan 

motivasi berkuasa. 

2.3.2. Pengertian Motivasi Kerja  

Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, dibawah ini 

dikemukakan pengertian  motif,  motivasi  dan  motivasi  kerja.  Abraham  

Sperling  (Mangkunegara, 2011:94) mengemukakan bahwa motif di definisikan 

sebagai suatu kecenderungan  untuk  beraktivitas,  dimulai  dari  dorongan  

dalam  diri  (drive)  dan diakhiri  dengan  penyesuaian  diri-  Penyesuaian  diri  

dikatakan  untuk  memuaskan motif. William J. Stanton (dalam Mangkunegara, 

2013:93) mendefinisikan bahwa motif adalah kebutuhan yang di stimulasi yang 

berorientasi kepada tujuan individu dalam  niencapai  rasa  puas.  Motivasi  

didefinisikan  oleh  Fillmore  H.  Stanford (Mangkunegara,  2011:93)  bahwa  

motivasi  sebagai  suatu  kondisi  yang menggerakkan manusia ke arah suatu 

tujuan tertentu. Berdasarkan  pendapat  para  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  

bahwa  motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang 

perlu dipenuhi agar pegawai  tersebut  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  

lingkungannya,  sedangkan motivasi  adalah  kondisi  yang  menggerakkan  

pegawai  agar  mampu  mencapai tujuan  dari  motifnya.  Sedangkan  motivasi  

dikatakan  sebagai  energi  untuk membangkitkan dorongan dalam diri (drive 

arousal). Dalam hubungannya dengan lingkungan  kerja,  Ernest  L.  

McCormick  (Mangkunegara,  2002:94) mengemukakan  bahwa  motivasi  kerja  

didefinisikan  sebagai  kondisi  yang berpengaruh  membangkitkan,  
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mengarahkan  dan  memelihara  perilaku  yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja.  

2.3.3. Teori Motivasi Kerja  

a. Teori Kebutuhan (Maslow's Model) Model Maslow Ini sering disebut 

dengan model hierarki kebutuhan. Karena menyangkut  kebutuhan  

manusia,  maka  teori  ini  digunakan  untuk  menunjukkan butuhan  

seseorang  yang  harus  dipenuhi  agar  individu  tersebut  termotivasi  untuk 

kerja.  

b. Teori Penguatan (Reinforcement Theory)  

Motivasi  seseorang  bekerja  tergantung  pada  reward  yang  diterimanya  

dan punishment yang akan dialaminya nanti (Arep Ishak & Tanjung Hendri, 

2003:35-37). Penguatan  adalah  segala  sesuatu  yang  digunakan  seorang  

pimpinan  untuk meningkatkan  atau  mempertahankan  tanggapan  khusus  

individu.  Jadi  menurut teori  ini,  motivasi  seseorang  bekerja  tergantung  

pada  penghargaan  yang diterimanya  dan  akibat  dari  yang  akan  

dialaminya  nanti.  Teori  ini  menyebutkan bahwa perilaku seorang di masa 

mendatang dibentuk oleh akibat dari perilakunya yang sekarang. Jenis 

reinforcement ada empat, yaitu: (a) positive reinforcement (penguatan 

positif), yaitu penguatan yang dilakukan ke arah Prestasi Kerja yang positif; 

(b) negative reinforcement  (penguatan  negatif),  yaitu  penguatan  yang  

dilakukan  karena mengurangi  atau  mcnghentikan  keadaan  yang  tidak  

disukai.  Misalnya,  berupaya cepat-cepat  menyelesaikan  pekerjaan  karena  



 
 
 
 

32 
 

 
 

tidak  tahan  mendengar  atasan mengomel  terus-menerus;  (c)  extinction  

(peredaan),  yaitu  tidak  mengukuhkan suatu perilaku, sehingga perilaku 

tersebut mereda atau punah sama sekali. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi perilaku yang tidak diharapkan; (d) punishment, yaitu 

konsekuensi yang tidak menyenangkan dari tanggapan perilaku tertentu.  

c. Teori Harapan (Expectacy Theory)  

Teori  ekspetansi  menyatakan  bahwa  motivasi  kerja  dideterminasi  oleh 

keyakinan-keyakinan individual sehubungan dengan hubungan upaya-

Prestasi Kerja, dan di dambakannya berbagai macam hasil kerja, yang 

berkaitan dengan tingkat Prestasi Kerja yang  berbeda-beda.  Secara  

sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  teori  tersebut berlandaskan  logika:  

"Orang-orang  akan  melakukan  apa  yang  dapat  mereka lakukan, apabila 

mereka berkeinginan untuk rnelakukannya". Vroom  (dalam  Winardi,  

2002:109-110)  berpendapat  bahwa  motivasi terhadap kerja merupakan 

hasil dari ekspektansi kali instrumentalitas, kali valensi. Hubungan  

multiplikatif  tersebut  berarti  bahwa  daya  tarik  motivasional  jalur 

pekerjaan  tertentu,  sangat  berkurang,  apabila  salah  satu  di  antara  hal  

berikut: ekspektansi, instrumentalilas, atau valensi mendekati nol. 

Sebaliknya agar imbalan tertentu  memiliki  sebuah  dampak  motivasional  

tinggi  serta  positif,  sebagai  hasil kerja,  maka  ekspektansi,  

inslrumentalitas,  dan  valensi  yang  berkaitan  dengan imbalan tersebut 

hams tinggi serta positif. Motivasi - Ekspektansi x Instrumen x Valensi (M 
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= E x I x V) Hubungan antara  motivasi  seseorang  melakukan  suatu  

kegiatan  dengan  Prestasi Kerja  yang  akan diperolehnya  yakni  apabila  

motivasinya  rendah  jangan  berharap  hasil  kerjanya (Prestasi Kerjanya) 

baik. Motivasi pengaruhi oleh berbagai pertimbangan pribadi seperti rasa 

tertarik atau memperoleh harapan. 

d. Teori Penetapan Tujuan Locke  

Suprihanto,  dkk  (2003:52-53)  menyatakan  bahwa  teori  penetapan  tujuan 

(goal-setting  theory)  ini  merupakan  suatu  teori  yang  menyatakan  bahwa  

tujuan-tujuan  vang  sifatnya  spesifik  atau  sulit  cenderung  menghasilkan  

Prestasi Kerja (performance)  yang  lebih  tinggi.  Pencapaian  tujuan  

dilakukan  melalui  usaha partisipasi.  Meskipun  demikian  pencapaian  

tujuan  belum  tentu  dilakukan  oleh banyak  orang.  Dalam  pencapaian  

tujuan  yang  partisipatif  mempunyai  dampak positif  berupa  timbulnya  

penerimaan  (acceptance),  artinya  sesulit  apapun  pabila orang  telah  

menerima  suatu  pekerjaan  maka  akan  dijalankan  dengan  baik. Sementara  

itu  dalam  pencapaian  tujuan  yang  partisipatif  dapat  pula  berdampak 

negatif yaitu timbulnya superioritas pada orang-orang yang memiliki 

kemampuan lebih tinggi. Teori  Penetapan  Tujuan  Locke  mengatakan  

bahwa  tujuan  dan  maksud individu  yang  disadari  adalah  determinan  

utama  perilaku.  Perilaku  orang  akan terus berlangsung sampai perilaku 

itu mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Menurut  teori  ini,  prestasi  

akan  tergantung  pada  tingkat  kesukaran  tujuan, kerincian  tujuan,  dan  
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komitmen  seseorang  terhadap  tujuan.  Tujuan  yang  lebih sukar  akan  

membuat  orang  frustrasi  sehingga  prestasinya  juga  rendah.  Kerincian 

tujuan  akan  mempengaruhi  pemahaman  seseorang  terhadap  tujuan  di  

mana seseorang  lebih  menyadari dan  mcmahami tujuannya akan  

berprestasi  lebih  baik. Sedangkan variabel komitmen terhadap tujuan 

menyangkut keterlibatan seseorang terhadap  tujuan. Seseorang  yang 

memiliki komitmen  tinggi bisa  diharapkan akan berprestasi lebih baik.  

2.3.4. Manfaat Motivasi Kerja  

 Manfaat  motivasi  yang  utama  adalah  menciptakan  gairah  kerja,  

sehingga produktivitas  kerja  meningkat.  Sementara  itu,  manfaat  yang  

diperoleh  karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan 

sesuai standar yang benar dan dalam skala  waktu  yang sudah ditentukan,  

serta  orang  senang melakukan  pekerjaannya. Sesuatu  yang dikerjakan 

karena ada motivasi yang mendorongnya akan membuat orang  senang  

mengerjakannya.  Orang  pun  akan  merasa  dihargai/diakui,  hal  ini terjadi  

karena  pekerjaannya itu  betul-betul berharga bagi  orang  yang  termolivasi, 

sehingga  orang  tersebut  akan  bekerja  keras.  Hal  ini  dimaklumi  karena  

dorongan yang  begitu  tinggi  menghasilkan  sesuai  target  yang  mereka  

tetapkan.  Prestasi Kerjanya akan  dipantau  Oleh  individu  yang  

bersangkutan  dan  tidak  akan  membutuhkan terlalu  banyak  pengawasan  

serta  semangat  juangnya  akan  tinggi  (Arep  Ishak  & Tanjung Hendri, 
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2003:26).  

2.3.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja  

Menurut  Frederick  Herzberg yang dikutip oleh Hasibuan (2014:228),  

mengemukakan Herzberg”s two factors motivation theory atau teori 

motivasi dua faktor.  Dua faktor  itu  dinamakan  faktor  pemuas  (motivation  

factor)  yang  disebut  dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor 

pemelihara (maintenance factor) yang disebut dengan disatisfier atau 

extrinsic motivation. Faktor  pemuas  yang  disebut  juga  motivator  yang  

merupakan  factor pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber 

dari dalam diri seseorang tersebut (kondisi intrinsik) antara lain:  

1. Prestasi yang diraih (achievement)  

2. Pengakuan orang lain (recognition)  

3. Tanggungjawab (responsibility)  

4. Peluang untuk maju (advancement)  

5. Kepuasan kerja itu sendiri (the work it self)  

6. Kemungkinan pengembangan karir (the possibility of growth)  

Sedangkan  faktor  pemelihara  (maintenance  factor)  disebut  juga  

hygiene factor  merupakan  faktor  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  

kebutuhan  untuk memelihara keberadaan pegawai sebagai manusia, 

pemeliharaan ketentraman dan kesehatan.  Faktor  ini  juga  disebut  

dissatisfier  (sumber  ketidakpuasan)  yang merupakan tempat pemenuhan 
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kebutuhan tingkat rendah yang dikualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik, 

meliputi:  

1) Kompensasi  

2) Keamanan dan keselamatan kerja  

3) Kondisi kerja  

4) Status  

5) Prosedur perusahaan.  

6) Mutu  dari  supevisi  teknis  dari  hubungan  interpersonal  di  antara  

teman sejawat, dengan atasan. 

2.4. Disiplin Kerja 

2.4.1. Pengertian Disiplin  

Kata disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin “discipline” yang 

berarti “latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta 

pengembangan tabiat”. Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai 

untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya dan 

merupakan cara pengawas dalam membuat peranannya dalam hubungannya 

dengan disiplin. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini 

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahan. 

Sebaliknya jika disiplin kerja kurang didalam organisasi, dapat 

mengakibatkan kerugian bahkan jatuhnya perusahaan itu sendiri (rivai,2009) 

Menurut Keith Davis dalam Wulandari (2017:6), menyatakan bahwa 



 
 
 
 

37 
 

 
 

disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksana manajemen untuk 

memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Rumusan lain menyatakan 

bahwa disiplin merupakan tindakan manajemen mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan 

lain, pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha 

memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan 

sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara 

kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi 

kerjanya ( Siagian, 2006:304).  

Sedangkan pendapat Sastrohadiwiryo (2003:291) disiplin kerja dapat 

didefinisikan sabagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya.  

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran disini merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan 

mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas 

paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis (Melayu S.P Hasibuan, 2003:193-194).  
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa disiplin kerja pegawai merupakan sikap atau tingkah laku yang 

menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang 

dilakukan efektif dan efesien.  

2.4.2. Tujuan Disiplin Kerja  

Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan utama disiplin kerja 

adalah demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif 

organisasi atau perusahaan yang bersangkutan baik hari ini maupun hari esok. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2003:292) secara khusus tujuan disiplin kerja para 

pegawai, antara lain :  

a. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, 

baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen 

dengan baik.  

b. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta 

mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang 

berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

diberikan kepadanya.  
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c. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang 

dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya.  

d. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma- 

norma yang berlaku pada organisasi.  

e. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

2.4.3. Jenis-jenis Disiplin Kerja  

Menurut T. Hani Handoko (2012:208-211) ada 2 bentuk disiplin 

kerja yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. :  

a. Disiplin Preventif  

Disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan 

maksud untuk mendorong para karyawan agar sadar mentaati berbagai 

standar dan aturan, sehingga dapat dicegah berbagai penyelewengan atau 

pelanggaran. Yang utama dalam hal ini adalah ditumbuhkannya “self 

discipline” pada setiap karyawan tanpa kecuali.  

b. Disiplin Korektif  

Disiplin korektif merupakan kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan, dan mencoba 

untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif 
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ini berupa suatu bentuk hukuman atau tindakan pendisiplinan (disciplinary 

action), yang wujudnya dapat berupa “peringatan” ataupun berupa 

“schorsing”. Semua sasaran pendisiplinan tersebut harus positif, bersifat 

mendidik dan mengoreksi kekeliruan untuk tidak terulang kembali.  

Sedangkan menurut Keith Davis dan John W. Newstrom 

menyatakan bahwa disiplin mempunyai 3 (tiga) macam bentuk, yaitu:  

1) Disiplin Preventif  

Disiplin preventif adalah tindakan SDM agar terdorong untuk 

menaati standar atau peraturan. Tujuan pokoknya adalah mendorong SDM 

agar memiliki disiplin pribadi yang tinggi, agar peran kepemimpinan tidak 

terlalu berat dengan pengawasan atau pemaksaan, yang dapat mematikan 

prakarsa dan kreativitas serta partisipasi SDM.  

2) Disiplin Korektif  

Disiplin korektif adalah tindakan dilakukan setelah terjadi 

pelanggaran standar atau peraturan, tindakan tersebut dimaksud untuk 

mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut.  

3) Disiplin Progesif 

Disiplin progresif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa 

hukuman yang makin berat, dengan maksud agar pihak pelanggar bisa 

memperbaiki diri sebelum hukuman berat dijatuhkan.  

2.4.4. Alat Untuk Mengukur Disiplin Kerja  

Menurut Alfred R. Lateiner yang dikutip oleh Imam Soejono  dalam 
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tety Asmiarsih (2006:46) umumnya disiplin kerja karyawan dapat diukur dari 

:  

1. Para pegawai datang ke kantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur. Dengan 

datang ke kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur maka disiplin kerja 

dapat dikatakan baik.  

2. Berpakaian rapi di tempat kerja. Berpakaian rapi merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan, karena dengan berpakaian rapi 

suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan 

tinggi.  

3. Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati. Sikap hati-hati dapat 

menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik karena 

apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak secara hati-hati, maka 

akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian.  

4. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi. Dengan mengikuti cara 

kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat menunjukkan bahwa 

karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, juga menunjukkan kepatuhan 

karyawan terhadap organisasi.  

5. Memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap 

disiplin kerja, dengan adanya tanggung jawab terhadap tugasnya maka 

menunjukkan disiplin kerja karyawan tinggi.  

2.4.5. Faktor-faktor yang Dapat Meningkatkan Disiplin Kerja  

Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada 

bawahan, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan intensif dari 
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semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu 

organisasi / perusahaan. Dalam menangani pelanggaran yang dilakukan, perlu 

dirumuskan kebijakan yang tegas untuk mengoreksi, mengoreksi dan menghindari 

kejadian negatif di kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan pimpinan untuk 

menjaga disiplin karyawan adalah: 

1. Berikan pengawasan terus menerus. 

2. Memberikan koreksi untuk berbagai cacat dan / atau kesalahan. 

3. Berikan reward dengan ucapan tentang prestasi bawahan. 

4. Berkomunikasi dengan bawahan di waktu luang para pemimpin. 

5. Mengubah pengetahuan bawahan agar dapat memberikan nilai tambah bagi 

kepentingan organisasi / lembaga tempat mereka bekerja. 

6. Berikan kesempatan dialog untuk meningkatkan keakraban antara pimpinan 

dan bawahan. 

Sudarsono Merto Prawiro ( dalam Siagian,2001) untuk meningkatkan 

disiplin perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Memberikan pujian kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas 

2. Memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah. 

3. Memberikan penjelasan yang penerangan mengenai hal-hal yang belum 

diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu. 



 
 
 
 

43 
 

 
 

4. Memberikan Latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk menambah 

keterampilan dan rasa percaya diri. 

2.5.  Prestasi Kerja 

Organisasi yang maju adalah organisasi yang mampu mencapai tujuan  

dan sasaran organisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Organisasi 

yang berhasil mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya, dapat pula disebut sebagai organisasi yang mempunyai Prestasi 

Kerja yang baik. 

Prestasi Kerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Rivai, 2010 : 15). Lebih lanjut 

dikemukakan, jika dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun) 

karena salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu pekerjaan (thing done), 

pengertian performance atau Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak 

bertentangan moral atau etika. 

Adapun yang menjadi alat ukur capaian Prestasi Kerja organisasi 

adalah seberapa besar tujuan dan sasaran organisasi mampu menciptakan 

strategi guna mencapai visi dan misi organisasi. 
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Prestasi Kerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak 

dilakukan pegawai. Prestasi Kerja pegawai yang mempengaruhi seberapa 

banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain  

termasuk: 

1. Kuantitas keluaran 

2. Kualitas keluaran 

3. Jangka waktu keluaran 

4. Kehadiran di tempat kerja 

5. Sikap kooperatif 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam 

menggerakkan perusahaan/organisasi dalam mencapai tujuannya. Tercapainya 

tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat 

dalam organisasi, untuk berPrestasi Kerja dengan baik. Prestasi Kerja perorangan 

(individual performance) dengan Prestasi Kerjalembaga (institutional 

performance) atau Prestasi Kerja organisasi (corporate performance) terdapat 

hubungan yang erat. Dengan perkataan lain, bila Prestasi Kerja pegawai (individual 

performance) baik maka kemungkinan besar Prestasi Kerja organisasi (corporate 

performance) juga baik. Prestasi Kerja seorang pegawai akan baik bila ia 

mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau diberi 

upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan (expectation) masa depan 

lebih baik. 

Pekerjaan hampir selalu memiliki lebih dari satu kriteria pekerjaan atau 

dimensi. Kriteria pekerjaan adalah faktor yang terpenting dari apa yang dilakukan 
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orang di pekerjaannya. Dalam artian, kriteria pekerjaan menjelaskan apa yang 

dilakukan orang di pekerjaannya. Oleh karena itu kriteria-kriteria ini penting,  

Prestasi Kerja individual dalam pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan 

standar yang ada, dan hasilnya dikomunikasikan pada setiap Prestasi Kerja dapat  

dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan setiap organisasi 

(misalnya, untuk profit ataukah untuk customer satisfaction), dan juga tergantung 

pada bentuk organisasi itu sendiri (misalnya, organisasi publik, swasta, bisnis, 

sosial atau keagamaan). Prestasi Kerja sering dihubungkan dengan tingkat 

produktivitas yang menunjukkan risiko intput dan output dalam organisasi, bahkan 

dapat dilihat dari sudut performansi dengan memberikan penekanan pada nilai 

efisiensi yang dikaitkan dengan kualitas output yang dihasilkan oleh para pegawai 

berdasarkan berapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi yang 

bersangkutan (Gomes, 2009 : 159-160). 

Hal yang sama dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2006:65), Prestasi 

Kerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai.  

Prestasi Kerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk : a) kuantitas 

output, b) kualitas output, c) jangka waktu output, d) kehadiran di tempat kerja, e) 

serta sikap kooperatif. 

a. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Untuk dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pencapaian 

Prestasi Kerja, baik Prestasi Kerja individu maupun Prestasi Kerja organisasi, maka 
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hal yang terpenting perlu dipahami, di antaranya adalah faktor - faktor yang 

mempengaruhi pencapaian Prestasi Kerja. 

Prestasi Kerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh 

keterampilan, kemampuan dan sifat - sifat individu. Rivai dan Basri (2005:16) 

menyebutkan bahwa menurut model partner-lawyer (Donelly, Gibson & Ivancevich 

dalam Veitzal Riva’i,2005:16), kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor: (a)  harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; 

kebutuhan dan sifat; (d) persepsi terhadap tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; 

(f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, 

Prestasi Kerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu : (1) kemampuan, (2) 

keinginan dan (3) lingkungan. 

Menurut Simamora (Mangkunegara, 2010 :14), dikemukakan bahwa 

Prestasi Kerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor individu yang terdiri atas : 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologi yang terdiri atas : 

l)  Persepsi 

2) Attitude 

3)  Personality 

4)  Pembelajaran 
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5)  Motivasi 

c. Faktor psikologi yang terdiri atas : 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan  

4) Struktur 

5) Job design 

Menurut A. Dale Timle ( Mangkunegara, 2010 : 15 ), faktor - faktor Prestasi 

Kerja terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal (disposisional) 

yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, Prestasi 

Kerja seseorang baik, disebabkan kemampuan tinggi dan seseorang itu ripe pekerja 

keras, sedangkan seseorang mempunyai Prestasi Kerja jelek disebabkan orang 

tersebut orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak 

memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor Eksternal yaitu 

faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Kerja seseorang yang berasal dari 

lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan rekan kerja, bawahan atau 

pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. 

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian Prestasi Kerja 

menurut Mangkunegara (2009 : 67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 
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motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis (Mangkunegara, 

2009 : 67) yang merumuskan bahwa: 

 Human Performance = Ability + Motivation 

 Motivation  = Attitude + Situation 

 Ability   = Knowledge + Skill 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara psikologi, kemampuan (ability) 

pegawai terdiri atas kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge 

+ skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata - rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari - hari, maka ia akan lebih mudah mencapai Prestasi Kerja yang 

diharapkan. Ole karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the right 

job). Sedangkan motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan Prestasi Kerja). Sikap mental merupakan 

kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai Prestasi 

Kerjasecara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap 

secara psikologi (siap secara mental, fisik tujuan, dan situasi). Artinya, seorang 

pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target 

Prestasi Kerjayang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi 

kerja. 
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Menurut Hasibuan (2010 : 160), Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas - tugasnya atas kecakapan, usaha, dan 

kesempatan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa Prestasi Kerja ini, adalah gabungan 

dari faktor- faktor penting, yaitu kecakapan, usaha, dan kesempatan. Jika ketiga 

faktor itu semakin baik, maka Prestasi Kerjaakan semakin tinggi. Hal tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

Prestasi Kerja = f ( kecakapan, usaha, kesempatan) 

Kecakapan (ability) adalah kemampuan menetapkan dan atau melaksanakan 

suatu sistem dalam pemantapan semua sumber daya (6 M) dan teknologi secara 

efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. 

Usaha (effort) adalah kemauan, kesungguhan, dan semangat kerja dalam 

mencapai kebutuhan, sasaran, harapan, dan imbalan. 

Kesempatan (Opportunity) adalah wewenang yang dimiliki individu 

pegawai dalam mengerjakan, memanfaatkan waktu, dan peluang untuk mencapai 

hasil tertentu. 

Prestasi Kerja organisasi adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka 

mewujudkan tujuan organisasi. Manajemen Prestasi Kerja adalah keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Prestasi Kerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk Prestasi Kerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

organisasi tersebut. Prestasi Kerja individu, Prestasi Kerja kelompok dan Prestasi 

Kerja organisasi, dipengaruhi oleh banyak faktor intern dan ekstern organisasi 

(Payaman 2010 : 1). 



 
 
 
 

50 
 

 
 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Payaman (2010: 3), Prestasi Kerja 

organisasi adalah agregasi atau akumulasi Prestasi Kerja semua unit organisasi, 

yang sama dengan penjumlahan Prestasi Kerja semua orang atau individu yang 

bekerja di organisasi tersebut. Dengan demikian, Prestasi Kerja organisasi sangat 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan 

manajemen, dan Prestasi Kerja setiap orang yang bekerja diorganisasi tersebut. 

Dengan dukungan organisasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, 

juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, memfasilitasi dan mendorong 

semua pekerja untuk menaikkan Prestasi Kerjanya secara optimal. Dengan 

demikian, Prestasi Kerjasetiap pekerja dipengaruhi oleh kompetensi individu yang 

bersangkutan, dukungan organisasi dan dukungan manajemen. 

Prestasi Kerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat 

digolongkan pada 3 kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, 

dukungan organisasi dan dukungan manajemen (Payaman; 2010:10). 

Berdasarkan pendapat Payaman di atas, Prestasi Kerja dibagi atas Prestasi 

Kerja perusahaan atau organisasi dan Prestasi Kerja individu, sedangkan Prestasi 

Kerja perusahaan atau organisasi adalah merupakan akumulasi dari Prestasi Kerja 

individu atau Prestasi Kerja kelompok. Baik Prestasi Kerja organisasi maupun 

Prestasi Kerja individu, sama-sama dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor: (1) 

kompetensi individu orang yang bersangkutan, (2) dukungan organisasi, dan (3) 

dukungan manajemen. 
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b. Penilaian Prestasi Kerja 

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber 

daya manusia, sependapat bahwa penilaian Prestasi Kerjaatau Prestasi Kerja para 

pegawai merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang 

bersangkutan. 

Penilaian Prestasi Kerja adalah merupakan suatu proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan rencana/program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, strategi instansi pemerintah. Proses ini 

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator Prestasi Kerja guna 

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran. Semua organisasi memiliki sarana-sarana formal dan informal untuk 

menilai Prestasi Kerja personilnya. Penilaian Prestasi Kerja dapat didefinisikan 

sebagai prosedur apa saja yang meliputi; (1) penetapan standar kerja, (2) penilaian 

Prestasi Kerja aktual personal dalam hubungannya dengan standar - standar yang 

telah ditetapkan organisasi, dan (3) untuk memberikan umpan balik kepada pegawai 

dengan tujuan memotivasi setiap personal tersebut untuk menghilangkan atau 

menghindari penurunan Prestasi Kerja sehingga Prestasi Kerja personal dalam 

organisasi terus meningkat (Dessler, 2010; 2). 

Penilaian Prestasi Kerja adalah tentang Prestasi Kerja pegawai dan 

akuntabilitas. Dalam dunia yang bersaing secara global, organisasi-organisasi 

menuntut Prestasi Kerja yang tinggi. Sehingga dengan itu, pegawai-pegawai 
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membutuhkan umpan balik atas Prestasi Kerjamereka sebagai pedoman 

perilakunya di masa depan. Penilaian Prestasi Kerja pada prinsipnya mencakup 

berbagai aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian 

Prestasi Kerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia; kadang - kadang 

disebut juga dengan teknik Prestasi Kerja, penilaian pegawai, evaluasi Prestasi 

Kerja, evaluasi pegawai, atau penentuan peringkat personalia. Semua organisasi 

melakukan evaluasi atau menilai Prestasi Kerja dalam beberapa cara. Pada 

organisasi yang kecil, evaluasi ini mungkin sifatnya informal. Di dalam organisasi-

organisasi yang besar, evaluasi atau penilaian kerja kemungkinan besar merupakan 

prosedur yang sistematik di mana Prestasi Kerja sesungguhnya dari semua pegawai 

manajemen profesional, teknis, penjualan dan klerikal dinilai secara formal 

(Simamora, 2010 ; 416). 

Untuk mengetahui efektif atau efisien suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh staf/aparat adalah dengan melakukan penilaian melalui pendekatan-

pendekatan administratif dengan melakukan perbandingan sebelum dan sesudah 

kegiatan tersebut dilaksanakan. 

Menurut Payaman (2010 : 103) Evaluasi Prestasi Kerja adalah suatu metode 

dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok 

orang atau unit - unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan  

standar Prestasi Kerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. 

Penilaian Prestasi Kerja (performance appraisal - PA) adalah proses 

evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan pekerjaan mereka ketika 
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dibandingkan dengan satu set standar, dan kemudian mengkomunikasikannya 

dengan para pegawai (Jackson, 2009; 81). 

Menurut Payaman (2010 : 106), evaluasi Prestasi Kerja organisasi 

dimaksudkan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran organisasi, 

terutama untuk mengetahui bila terjadi kelambatan atau penyimpangan supaya 

segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan dapat tercapai. Hasil evaluasi 

Prestasi Kerja organisasi juga digunakan untuk menyusun rencana kerja organisasi  

selanjutnya. 

Menurut Abdurrahmat (2009 : 238), Pentingnya penilaian Prestasi 

Kerjayang rasional dan diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua 

kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri dan 

kepentingan organisasi. 

Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang 

berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensinya yang pada 

gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan 

karier organisasi, hasil penilaian Prestasi Kerja para pegawai sangat penting arti dan 

peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi 

kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekruitmen, seleksi, sistem imbalan 

dan berbagai aspek lain dari keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia 

secara efektif. 
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1) Penilaian Prestasi Kerja Secara Formal 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan secara formal berdasarkan 

serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif 

serta didokumentasikan secara sistematik. Hanya dengan demikian dua kepentingan 

utama yang telah disinggung di muka dapat dipenuhi. Hal ini perlu ditekankan 

karena tidak sedikit manajer yang beranggapan bahwa pelaksanaan penilaian 

Prestasi Kerjasecara formal oleh bagian-bagian kepegawaian sebenarnya tidak 

diperlukan dan bahkan dipandang sebagai "gangguan" terhadap pelaksanaan 

kegiatan operasional. Artinya, banyak manajer yang berpendapat bahwa penilaian 

Prestasi Kerja para bawahan cukup diserahkan kepada atasan langsung masing-

masing pegawai dan penilaian pun dilakukan secara informal saja. Argumentasi 

para manajer tersebut ialah bahwa karena para manajer itulah yang sehari-hari 

membimbing dan mengawasi para bawahannya dalam pelaksanaan tugas masing-

masing, para manajer itu pulalah yang paling kompeten melakukan penilaian 

(Siagian, 2012). 

Manfaat yang mendasar dari penilaian Prestasi Kerja yang sistematis adalah 

bahwa penilaian dapat menghasilkan informasi yang sangat membantu pengambil 

keputusan dan pelaksanaan tentang masalah-masalah, seperti promosi, kenaikan   

gaji, pemberhentian, dan mutasi. Penilaian tersebut menyajikan informasi  sebelum 

dibutuhkan sehingga menghindarkan keputusan yang tiba-tiba jika harus diambil  

suatu keputusan. Jika keputusan diambil secara sistematik, maka proses 

pengambilannya pastilah tidak akan terlalu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa 
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yang baru terjadi atau oleh hal-hal yang melintas dalam ingatan penilai. Manfaat 

lain dari pemikiran secara formal adalah dapat merangsang dan membimbing 

pengembangan pegawai. Sebagian besar ingin mengetahui bagaimana pekerjaan 

mereka. Suatu program penilaian memberikan informasi dalam bentuk yang dapat 

dikomunikasikan kepada pegawai (Flippo, 2012). 

Performance pegawai dipengaruhi oleh usaha, motivasi dan kemampuan 

pegawai, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan-tujuan Prestasi Kerja yang 

diberikan oleh organisasi kepada seorang pegawai. Masing-masing faktor di atas 

mempunyai peranan tertentu yang bisa mempengaruhi upaya perbaikan 

produktivitas (Gomes, 2009). 

Banyak organisasi yang menggalakkan suatu kombinasi Prestasi Kerja 

formal dan informal. Penilaian paling sering digunakan sebagai evaluasi primer. 

Kendatipun begitu, penilaian informal adalah paling membantu untuk umpan balik 

Prestasi Kerja yang paling sering. Penilaian-penilaian informal hendaknya tidak 

menggantikan evaluasi Prestasi Kerja formal. Penilaian Prestasi Kerja formal 

biasanya berlangsung pada periode waktu tertentu, lazimnya sekali atau dua kali 

setahun. Penilaian formal paling sering dibutuhkan oleh organisasi guna 

mengevaluasi Prestasi Kerja pegawai (Simamora, 2010).     

2) Penilaian Prestasi Kerja Secara Informal 

Penilaian Prestasi Kerja dapat saja terjadi manakala penyedia merasa 

dibutuhkannya komunikasi. Sebagai contoh, jika seorang pegawai secara konsisten 

memenuhi atau melebihi standar-standar, penilaian Prestasi Kerja informal 

mungkin dibutuhkan untuk mengakui kenyataan tersebut. Diskusi-diskusi tentang 
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Prestasi Kerja dapat berlangsung di bermacam-macam tempat di dalam organisasi, 

mulai dari kantor manajer hingga ke kafetaria (Simamora, 2010: 417). 

Atasan langsung dari para pegawai yang dinilai itu tidak mempunyai 

peranan sama sekali dalam proses penilaian Prestasi Kerja para pegawai. Bahkan 

praktek kepegawaian yang lumrah terjadi ialah bahwa para atasan langsung itulah 

yang memang bertanggung jawab melakukan penilaian yang sifatnya informal yang 

berlangsung terus menerus. Akan tetapi penilaian informal yang mereka lakukan 

harus memenuhi persyaratan objektifitas dan keteraturan berdasarkan pola dan 

kebijaksanaan yang ditentukan bagi seluruh organisasi oleh bagian kepegawaian  

(Siagian, 2012) 

Penilaian diri pegawai atas Prestasi Kerja, kadang-kadang digunakan 

masalah yang mendasar dari penilaian ini adalah bahwa pegawai atau pegawai bisa 

menilai diri mereka sendiri lebih tinggi dari pada mereka dinilai oleh tim penilai 

secara formal atau rekan kerja. Tim penilai yang menuntut penilaian itu, hendaknya 

mengetahui bahwa penilaian mereka dan penilaian pegawai dapat menimbulkan 

perbedaan yang menonjol dari standar yang digunakan secara formal. Apabila 

pegawai tidak dituntut dalam penilaian secara formal maka mereka akan menilai 

sesuai dengan yang ada dalam pikiran mereka sendiri, dan biasanya nilai yang 

mereka berikan lebih tinggi dari standar penilaian secara formal (Dessler, 2010; 2). 

Dengan demikian, jelas bahwa dalam melakukan penilaian atas Prestasi 

Kerjapara pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinyu antara para pejabat 

pimpinan dan bagian kepegawaian. Interaksi positif tersebut tidak hanya menjamin 
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persyaratan objektifitas dan pendokumentasian yang rapi, akan tetapi juga 

memuaskan bagi para pegawai yang dinilai yang pada gilirannya menumbuhkan 

loyalitas dan kegairahan kerja karena mereka merasa memperoleh perlakuan yang 

adil. Telah dimaklumi bahwa merasa diperlakukan dengan adil merupakan salah 

satu prinsip manajemen sumber daya manusia yang sangat fundamental sifatnya 

dan karenanya harus dipegang teguh. Dalam praktek, interaksi positif dimaksud 

melibatkan tiga pihak, yaitu bagian kepegawaian, atasan langsung dan pegawai 

yang dinilai. Bentuk interaksi itu adalah sebagai berikut: Ketiga pihak yang terlibat 

harus memahami bahwa penilaian Prestasi Kerjamerupakan suatu sistem yang 

bukan saja harus efektif melainkan juga diterima oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan(Siagian, 2012; 225). 

c. Program Penilaian Prestasi Kerja 

Penilai adalah atasan langsung dari bawahan yang harus dinilai, karena 

alasanlah yang sering berhubungan dengan bawahan dan paling mengenalnya. 

Penilai-penilai penyelia seringkali ditinjau dan disetujui oleh manajemen 

yang lebih tinggi, karena mempertahankan kendali hirarkis atas proses penilaian. 

Semakin banyak keterlibatan yang dianggap perlu, proses penilaian dapat dilakukan 

oleh satu kelompok penilai atau lebih tergantung pada kebutuhan dan ketelitian 

serta yang diinginkan oleh suatu organisasi. Berbagai survei menunjukkan bahwa 

terdapat 15 sampai 18 persen dari organisasi bisnis menggunakan kelompok penilai 

yang terdiri atas personil administrasi dan profesional, di mana anggotanya boleh 

terdiri atas penyelia, teman sejawat dan para bawahan. Jadwal penilaian paling 
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banyak digunakan adalah sistem semester dan tahunan. Para pegawai baru yang 

sering dinilai oleh para pegawai lama sebagai salah satu bentuk penilaian informal 

(Flippo, 2012 ; 257-259). 

Metode penilaian Prestasi Kerja menurut Jackson (2009 ; 92 - 101) dapat 

dilakukan dengan a) Metode Penilaian Kategori oleh Manajer/pimpinan Organisasi; 

b) Metode Perbandingan dilakukan dengan membandingkan Prestasi Kerja pegawai 

dengan yang lainnya oleh pimpinan dengan pemberian peringkat atau distribusi 

normal (menilai Prestasi Kerja pegawai didistribusikan dalam suatu kurva 

berbentuk bel); c) Metode Naratif yaitu penilaian dilakukan secara tertulis oleh 

pimpinan atau manajer; d) Metode Tujuan/Perilaku dengan melakukan pendekatan 

penilaian perilaku dan skala perilaku; e) Metode MBO/Manajemen by objectives 

mengkhususkan pada tujuan Prestasi Kerja yang diharapkan dapat dicapai oleh 

individu-individu dalam jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh manajer 

organisasi. 

1) Persiapan Penilaian Kerja 

Terciptanya suatu sistem penilaian Prestasi Kerjayang baik sangat 

tergantung pada persiapan yang benar-benar matang. Matang berarti memenuhi  

empat persyaratan, yaitu keterkaitan langsung dengan pekerjaan, praktis, kejelasan 

standar dan adanya kriteria yang objektif. Suatu sistem praktis adalah cara penilaian 

yang dipahami dan diterima oleh pihak penilai dan yang dinilai. Berarti bahwa 

persepsi yang sama antara dua belah pihak tentang segi-segi pekerjaan apa yang 

dinilai dan teknik penilaian yang digunakan merupakan hal yang sangat penting. 
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Perbedaan persepsi mengetahui hal tersebut akan berakibat pada perbedaan 

interpretasi tentang hasilnya. 

Aspek penting lainnya dari suatu sistem penilaian Prestasi Kerjaialah 

standar yang jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah 

teridentifikasinya unsur-unsur kritikal suatu pekerjaan. Standar itulah yang 

merupakan tolak ukur seseorang melaksanakan pekerjaannya. Perlu ditekankan 

bahwa penentuan standar tersebut bukanlah bersifat "karangan" akan tetapi  

bersumber dari analisis pekerjaan yang harus dipahami dan diterima oleh para 

pegawai sebelum diterapkan, bukan sesudahnya. Agar mempunyai nilai tinggi, 

standar itu harus pula mempunyai nilai komparatif dalam arti bahwa dalam 

penerapannya harus dapat berfungsi sebagai alat perbandingan antara Prestasi 

Kerjaseorang pekerja dengan pekerja yang lain yang melakukan pekerjaan sejenis 

(Siagian, 2012 ; 229-230). 

2) Langkah-Langkah Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian Prestasi Kerja terdiri atas tiga langkah; mendefinisikan pekerjaan, 

menilai pekerjaan dan menyediakan balikan. Pendefinisian pekerjaan berarti 

memastikan bahwa Anda dan bawahan Anda bersama-sama sepakat atas hasil-hasil 

yang diharapkan tercapai oleh bawahan dan standar yang akan digunakan untuk 

menilai Prestasi Kerjanya. Penilaian Prestasi Kerja berarti membandingkan antara 

Prestasi Kerja aktual bawahan dengan standar yang ditetapkan dalam langkah 

pertama; hal ini biasanya mengharuskan adanya pertemuan-pertemuan balikan 

karena dalam kesempatan itu dibicarakan Prestasi Kerja dan kemajuan bawahan 
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dan dalam kesempatan itu juga dirancang rencana pengembangan yang mungkin 

diperlukan (Dessler, 2010; 513). 

Masalah yang menyebabkan terjadi kegagalan dalam penilaian Prestasi 

Kerja adalah karena alasan yang paralel antara pendefinisian jabatan, penilaian 

Prestasi Kerja dan pemberian umpan balik. Beberapa pemikiran gagal karena 

bawahan tidak diberitahukan sebelumnya tentang bagaimana sebenarnya yang  

diharapkan dari mereka dilihat dari segi Prestasi Kerja yang baik. Penyebab  

kegagalan yang lain karena masalah dengan formulir atau prosedur yang digunakan 

untuk secara aktual menilai Prestasi Kerja seorang penyelia yang lunak, mungkin 

menilai yang tinggi semua bawahannya misalnya, walaupun banyak yang 

sesungguhnya tidak memuaskan. Masih ada masalah lain yang muncul selama sisi 

umpan balik wawancara, yang mencakup argumentasi dan komunikasi yang tidak 

baik. Dengan demikian, mempertahankan penilaian yang efektif itu dimulai dengan 

mendefinisikan jabatan dan standarnya (Dessler, 2010; 3).Standar beban kerja 

membuat lebih mudah untuk menentukan penugasan kerja secara adil. Manajemen 

harus dapat mengukur suatu pekerjaan untuk dapat menilai apakah seorang pegawai 

berPrestasi Kerja secara memadai atau tidak. Apakah seorang bawahan yang sibuk  

atau menganggur sering kali merupakan suatu ukuran yang buruk terhadap 

efektivitas. Pegawai yang sibuk mungkin mengerjakan hal-hal yang tidak perlu atau 

menghabiskan terlalu banyak waktu untuk beberapa tugas dan merugikan orang 

lain. 
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Lagi pula, jika dapat ditentukan beban kerja yang adil, seorang pegawai 

dapat diberi suatu cara untuk mendapatkan uang lebih banyak daripada gaji dasar 

untuk pekerjaan itu. Secara ideal manajemen seharusnya menyesuaikan quota dan 

standar dengan keadaan dan memberikan penghargaan khusus kepada pekerjaan 

yang diperlukan karena masalah yang tidak terduga (menghabiskan waktu ekstra 

dengan pelanggan karena ketidaksempurnaan suatu periodik misalnya). Pada 

umumnya manajemen enggan untuk menentukan standar-standar objektif atau 

ilmiah untuk pekerjaan kantor. Kita akan lebih mengerti keengganan ini setelah 

melihat betapa sulit proses ini bahkan untuk pekerjaan produksi yang rutin. (Sayles, 

2009 ; 400 -403). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS PENELITIAN  

DAN DEFINISI OPERASIONAL 

3.1. Kerangka Konseptual 

 Kerlinger dan Padhazur (Dwiyanto,2002:50), kepemimpinan adalah 

kemampuan tiap pimpinan di dalam mempengaruhi dan menggerakkan 

bawahannya sedemikian rupa sehingga para bawahannya bekerja dengan gairah, 

bersedia bekerjasama dan mempunyai disiplin tinggi, dimana para bawahan diikat 

dalam kelompok secara bersama-sama dan mendorong mereka ke suatu tujuan 

tertentu. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang 

ia lihat (Thoha, 2003:303).  

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya felling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan 

(Sardiman 2006:73). Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah kemampuan 

mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka 

lakukan dan hubungan mereka dengan organisasi (Robert L. Mathis dan John H. 

Jackson (2001: 82). Pengamatan dan analisis manajer tentang perilaku dan prestasi 

individu dalam bekerja memerlukan pertimbangan ketiga perangakat variabel yang 

secara langsung mempengaruhi perilaku individu dan hal–hal yang dikerjakan oleh 

pegawai bersangkutan. Ketiga variabel tersebut dikelompokkan dalam variabei 

individu, psikologis dan keorganisasian yang merupakan faktor yang 
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mempengaruhi prestasi kerja. Variabel individu meliputi: kemampuan, 

ketrampilan, kepuasan, latar belakang, karakteristik/ demografis : usia, jenis 

kelamin., status perkawinan, masa kerja dan pendidikan. Variabel psikologi 

meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel organisasi 

melputi kepemimpinanm, imbalan, kondisi kerja, dan supervise (Gibson, 

Ivancevich dan Donnely dalam Arif Ramdhani 2011:22) 

Ernest L. McCormick (mangkunegara, 2007:94) mengemukakan  bahwa  

motivasi  kerja  didefinisikan  sebagai  kondisi  yang berpengaruh  membangkitkan,  

mengarahkan  dan  memelihara  perilaku  yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja. 

  Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini 

merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan 

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan 

kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Melayu S.P 

Hasibuan, 2003:193-194). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar : 3.1. Kerangka Konseptual 

Variabel Independen     Variabel Dependent 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   = Pengaruh secara simultan 

   = Pengaruh secara Parsial 

   = Pengaruh secara Dominan 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual 

yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis penelitian 

yang dikemukakan dalam penelitian adalah :  

1. Diduga semakin tinggi kepemimpinan. Motivasi dan disiplin kerja secara 

simultan (Bersama-sama) akan berpengaruh signifikan terhadap Prestasi 

kerja pada Pegawai BPKAD Kota Makassar.  

Gaya Kepemimpinan 
 (X1) 

 
MOTIVASI 

(X2) 

 
Prestasi kerja 

 (Y) 

 

Disiplin Kerja 
 (X3) 
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2. Diduga semakin tinggi kepemimpinan. Motivasi dan disiplin kerja secara 

parsial (sendiri-sendiri) akan berpengaruh signifikan terhadap Prestasi kerja 

pada Pegawai BPKAD Kota Makassar.  

3. Diduga variabel disiplin kerja memiliki pengaruh dominan terhadap Prestasi 

kerja Pegawai pada BPKAD Kota Makassar. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, defenisi operasioanal variabelnya adalah sebagai 

berikut : 

5. Gaya Kepemimpinan adalah perilaku, perkataan, atau perbuatan sorang 

pemimpin yang ditampilakan dalam lingkungan organisasi yang 

dipimpinnya dan dimaksudkan untuk mempengaruhi bawahnnya agar mau 

bekerja dan mengikuti instruksi yang diberikan. Variabel ini akan 

dijabarkan dalam penelitian dengan menggunakan indikator : 1) Gaya 

kepemimpinan Direktif, 2) Gaya kepemimpinan Konsultatif, 3) Gaya 

kepemimpinan Partisipatif 

6. Motivasi adalah sesuatu yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk 

berbuat sesatu. Dengan demikian dalam penelitian ini, motivasi kerja adalah 

faktor-faktor yang dapat mendorong seorang pegawai untuk bekerja sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Variabel motivasi 

akan dijabarkan dalam penelitian dengan menggunakan indikator : faktor 

internal (karakteristik pribadi) dalam motivasi melipuiti kebutuhan, 

keinginan, dan harapan yang terdapat di dalam diri pribadi. Faktor eksternal 

(karakteristik perusahaan) terdiri dari lingkungan kerja, gaji, kondisi kerja, 
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dan kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan kerja seperti penghargaan, 

kenaikan pangkat, dan dan tanggung jawab (Mangkunegara, 2011)  

7. Disiplin Kerja adalah tindakan manajemen mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan yang berlaku  dalam 

rangka menciptakan stabilitas organisasi. Sebagai Indikator-indikator 

disiplin kerja terdiri dari: 1) tertib, tepat waktu dan teratur, 2) rapi di tempat 

kerja, 3) Sikap hati-hati, (Mangkunegara, 2011 ).  

8. Prestasi kerja adalah hasil atau output yang di capai oleh pegawai dalam 

suatu periode tertentu. Variabel prestasi kerja diukur dengan tiga indikator 

yaitu: kemampuan kerja, kualitas kerja dan kesempatan kerja.(Robins, 

2010) 

Untuk mengukur variable-variabel ini, maka akan digunaklan kuisioner 

dengan modivikasi skala likert yang terdiri dari lima skala pengukuran 

yaitu: 

 Sangat Setuju, nilai 5 

 Setuju, nilai 4 

 Kurang setuju, nilai 3 

 Tidak Setuju, nilai 2 

 Sangat Tidak Setuju, nilai 1  

Kelima skala pengukuran ini akan tercantum dalam kuisioner dan menjadi 

pilihan jawaban bagi responden atas pernyataan yang disodorkan pada 

kuisioner. 
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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi untuk melaksanakan 

penelitian. Apabila diklasifikasikan dari jenisnya, maka penelitia ini tergolong 

penelitian tingkat eksplanasi (level of explanation) atau tingkat penjelasan. Jadi, 

penelitian tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variable 

dengan variable yang lain (Sugiyono, 2011:11). 

Sebagai alat atau instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini, digunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden. Data yang dihimpun 

dengan menggunakan daftar pertanyaan (indicator) yang diajukan sebagai alat ukur 

dengan menggunakan modifikasi skala likert. 

4.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Pemilihan 

lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan : Jumlah Pegawai pada Kantor 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar  cukup 

representative untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Adapun waktu penelitian, direncanakan berlangsung selama Dua bulan, 

yaitu pada bulan Januari  – Februari 2021 
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4.3. Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar  

yang berjumlah 46 orang.  Karena jumlah populasi, tidak terlalu banyak,  maka 

seluruhnya akan dijadikan responden. Karena besarnya responden dalam penelitian 

berjumlah sama dengan populasi, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai 

penelitian populasi. Metode yang digunakan adalah metode sensus, dimana seluruh 

populasi akan dijadikan responden.     

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada 

responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Skala yang 

digunakan dalam penyusunan kuesioner adala skala likert, yaitu skala yang berisi 

lima tingkat jawaban dengan pilihan sebagai berukut : 

Tabel 4.1 

Kriteria Skala Penilainan 

Keterangan Bobot 

Sangat Setuju Diberi skor 5 

Setuju Diberi skor 4 

Kurang Setuju Diberi skor 3 

Tidak Setuju Diberi skor 2 

Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1 
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4.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi secara 

lisan maupun tertulis. 

b. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk 

angka-angka.  

 Sedangkan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

langsung dengan pegawai pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar . 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen serta 

informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

4.6. Metode Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif yang 

menggunakan metode Metode Regresi Linier Berganda. Metode ini digunakan 

pada saat melakukan analisis tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi 

dan Disiplin Kerja  terhadap prestasi Kerja pegawai pada Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar . Dengan 

metode ini akan diketahui faktor yang paling dominan berpengaruh, sekaligus 

untuk mengetahui tingkat pengaruh faktor-faktor secara bersama-sama. 

Persamaan regresi yang digunakan adalah : 

Y= a + b1X1 + b2X2 + + b3X3 + e 
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Dimana : 

Y  = Prestasi kerja  

X1  = Gaya Kemeimpinan 

X2  = Motivasi 

X3  = Disiplin Kerja 

a  = Konstanta 

 e  = Faktor pengganggu 

b1-b3  = Koefisien regresi 

Sebelum metode regresi berganda digunakan, terlebih dahulu dilakukan Uji 

Validitas dan Uji Reliabilitas. 

a. Uji Validitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur 

mampu melakukan fungsi. Sebuah instrument dikatakan valid apabila test 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian ini merupakan 

uji validitas terhadap pertanyaan atau soal yang terangkum dalam kuisioner, 

dimana setiap pertanyaan dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang 

kuat terhadap skor total. Uji validitas ini dilakukan dengan bantuan Software 

SPSS dengan cara menggunakan nilai r hasil Corrected Item Total 

Correlation. Nilai merupakan korelasi antara skor total item. Interpretasinya 

dengan membandingkan nilai rhitung dan rtabel. Jika rhitung > rtabel, maka 

instrument dinyatakan valid. Cara lain adalah dengan membandingkan 

antara rhitung dengan rkritis. Menurut Sugiyono (2013:178), rkritis sebesar 0,30. 

Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,30 ke atas maka 
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faktor tersebut merupakan construck yang kuat. Jadi berdasarkan analisis 

factor itu, dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas 

konstruksi yang baik.   

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan 

hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan 

lagi sebagai alat ukur suatu obyek atau responden. Untuk pengujian ini 

dilakukan dengan bantuan software SPSS dengan Metode Alfa.Cronnbach.  

Apabila dilakukan pengujian reliabilitas dengan metode ini, maka nilai 

rhitung diwakili oleh nilai alpha. Tingkat reliabilitas dengan metode Alpha 

cronbach diukur berdasarakan skala alpha 0 – 1. Menurut Trinton (dalam 

Sujianto, 2007), apabila skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas 

range yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan 

seperti table berikut : 

Tabel : Tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha 

 

 

 

Sumber: Bilson Simamora (2004) 

Alpha (α) 
Tingakat 

Reliabilitas 

0,00 ≤ α ≤ 0,20 Kurang reliable 

0,20 < α ≤ 0,40 Agak reliable 

0,40 < α ≤ 0,60 Cukup reliable 

0,60 < α ≤ 0,80 Reliabel 

0,80 < α ≤ 1,00 Sangat reliable 
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Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan metode regresi linear 

berganda yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan serangkaian pengujian 

untuk membuktikan hipotesis. Pengujian yang dimaksud adalah uji F dan uji t. 

a. Uji F (fisher) 

Uji global disebut juga uji signifikansi serentak atau uji F. Uji global 

adalah uji kemapuan variable bebas terhadap variable tidak bebas secara 

bersama-sama. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh 

dari variable bebas yaitu X1, X2, ….Xn, untuk dapat atau mampu 

menjelaskan tingkah laku atau keragaman variable tidak bebas Y (Suharyadi 

dan Purwanto, 2004). Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

Fratio dengan Ftabel. Jika Fratio > Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

variable-variabel independent secara bersama dapat mempengaruhi variable 

dependen dengan derajat kebebasan (degree of freedom) 95 % atau a = 5 % 

(0,05) 

b. Uji t 

Untuk mengetahui apakah suatu variable secara parsial berpengaruh 

nyata atau tidak, digunakan uji t atau t-student (Suharyadi dan Purwanto, 

2009:228). Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung 

dengan ttabel. Jika thitung < ttabel maka keputusannya adalah menerima hipotesis 

H0, demikian juga sebaliknya. Keputusan ini berlaku pada derajat kebebasan 

95 % atau a = 5 % (0,05).  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Pembahasan  

5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 

tidak terlepas dari sejarah Pemerintah Kota Makassar, Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota  

Makassar  Nomor  8  Tahun  2016 dan Peraturan Walikota No 109 TAHUN 

2016 Tanggal 2 Desember 2016  tentang Pembentukan dan   Susunan   

Perangkat   Daerah   yang mengamanahkan Kedudukan,  susunan  organisasi,  

tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota, maka perlu mengatur Kedudukan,  susunan  organisasi,  

tugas  dan  fungsi  serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Makassar: 

Berikut adalah tugas pokok dan Fungsi masing-masing komponen yang 

ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Makassar : 

KEPALA BADAN 

Ikhtisar Jabatan 
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Membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang keuangan yang menjadi kewenangan 

Uraian Tugas 

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset Daerah 

2.  Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan 

3. Merumuskan   dan   mengendalikan   pelaksanaan   program   dan   kegiatan 

Sekretariat dan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang 

Akuntansi dan Bidang Aset 

4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja 

(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan 

Perjanjian Kinerja (PK) badan 

5. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai 

bidang tugasnya (SP) badan 

6. Merumuskan     Laporan     Akuntabilitas     Kinerja     Instansi     Pemerintah 
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    (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan 

7. Merumuskan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP) dan  Standar 

Pelayanan 

8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi 

dan tata laksana 

9.  Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset 

10. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

11. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

rancangan perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  serta  

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

12.Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian 

serta evaluasi administrasi keuangan Daerah 

13. Merumuskan dan melaksanakan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama  pemerintah Daerah serta pengelolaan utang dan piutang Daerah 

14. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah 

15. Melaksanakan inventarisasi barang Daerah dan mutasi aset 

16. Melaksanakan pengelolaan aset/barang milik Daerah 
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17. Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan aset/barang 

milik Daerah 

18. Merumuskan   kebijakan   teknis   pedoman   pengelolaan   dan   

penghapusan aset/barang milik Daerah 

19.Melaksanakan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pengelolaan  

barang/aset milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

walikota 

20.Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah 

yang berada dalam penguasaannya 

21. Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dan  menginventarisasi  permasalahan  

di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya 

22. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas 

23. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan 

24. Melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  lainnya  sesuai  dengan 

lingkup tugasnya 

25. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi 

      hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku 

26. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional 

27. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis 

28. Menyampaikan  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  walikota   

melalui sekretaris Daerah 

29. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota 

SEKRETARIS BADAN 

Ikhtisar Jabatan 

 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 

1. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, 

umum dan kepegawaian; 

2. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan 

kepegawaian; 

3. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan 

kepegawaian; 

4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, 

keuangan, umum dan kepegawaian; 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya 
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 Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

 Sekretariat mempunyai uraian tugas: 

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat; 

1. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan 

Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

3. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat; 

4. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat; 

5. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan; 

6. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai 

bidang tugasnya; 
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7. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan; 

8. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan 

kapasitas organisasi dan tata laksana; 

9. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi 

kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, 

dokumentasi dan protokoler badan; 

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

11. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

12. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

13. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup badan; 

14. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

15. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.   
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 Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan 

 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, 

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 

badan. 

 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

1. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

2. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

3. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

 Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan 

Pelaporan; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan; 
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4. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan 

Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan; 

5. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Badan; 

6. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk 

pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 

7. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA 

dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait; 

8. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang 

sebagai bahan evaluasi; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

10. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
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11. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

12. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Sub bagian Keuangan 

 Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan 

akuntansi keuangan. 

 Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Keuangan; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian 

Keuangan; 

4. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup 

badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 
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dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup 

badan; 

7. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

8. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

9. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

10. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

11. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

12. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, 

dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. 
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 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

4. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai 

dengan tata naskah dinas yang berlaku; 

5. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan; 

6. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang; 

7. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit; 

8. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang; 

9. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di 

lingkup badan; 

10. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 

barang inventaris Daerah; 

11. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan; 

12. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dan Standar Pelayanan (SP) badan; 
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13. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan 

tata laksana; 

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

15. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

16. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

17. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

18. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Perbendaharaan 

 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

perbendaharaan umum Daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi bukti 

penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah. 

 Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan; 

2. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang 

Perbendaharaan; 
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3. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Perbendaharaan; 

4. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

5. melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan 

lainnya yang ditunjuk; 

6. melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

7. melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang Daerah; 

8. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum Daerah; 

9. mengoordinasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan; 

10. menyusun kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan 

perbendaharaan umum Daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan 

penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah; 

11. melaksanakan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

12. melaksanakan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerimaan 

kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 



 
 
 
 

87 
 

 
 

14. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

16. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 Subbidang Pengelolaan Kas Daerah 

- Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan verifikasi 

dan pengelolaan kas Daerah. 

- Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Pengelolaan Kas Daerah; 

4. menerima, mengusahakan dan mengevaluasi pendapatan Daerah dari 
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sumber-sumber keuangan yang menjadi kewenangan Daerah; 

5. mengoordinasikan realisasi pendapatan Daerah terhadap target yang telah 

ditentukan pada masing-masing SKPD; 

6. melakukan penyimpanan dan penempatan uang Daerah; 

7. meneliti kelengkapan administrasi penerimaan kas Daerah; 

8. memantau pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk; 

9. melakukan pemindahbukuan berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum Daerah dan meneliti serta 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

10. menyusun kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengeluaran 

kas; 

11. menyusun rencana program dan kegiatan verifikasi pendapatan Daerah; 

12. melakukan kebijakan verifikasi terhadap bukti setoran penerimaan 

pendapatan Daerah; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

14. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

16. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 
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bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Perbendaharaan 

 Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan. 

 Subbidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Perbendaharaan; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Perbendaharaan; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Perbendaharaan; 

4. meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang 

diajukan oleh Pengguna Anggaran; 

5. menetapkan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 

6. melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

7. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
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8. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

9. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

10. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

11. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Subbidang Pengelolaan Gaji 

 Subbidang Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan gaji. 

 Subbidang Pengelolaan Gaji mempunyai uraian tugas:  

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Pengelolaan Gaji; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengelolaan Gaji; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Pengelolaan Gaji; 
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4. menginput data perubahan gaji yang diajukan oleh Pengguna Anggaran; 

5. melaksanakan dan menatausahakan penerbitan Surat Keterangan 

Pemberhentian Pembayaran (SKKP) gaji; 

6. menatausahakan daftar gaji SKPD; 

7. melaksanakan rekonsiliasi data gaji Aparatur Sipil (ASN); 

8. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

9. mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

10. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

11. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

12. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Anggaran 

 Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, 

administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan 

pemerintah Kota. 

 Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas:  

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang 

Anggaran; 
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2. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA)/ 

RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Anggaran; 

3. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Anggaran; 

4. menggordinasikan penyusunan program dan kegiatan pembahasan 

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

5. menysun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah; 

6. menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) beserta perubahannya; 

7. mengoordinasikan penyusunan standar harga dan analisais standar belanja 

Daerah; 

8. melaksanakan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD; 

9. menyusun perencanaan anggaran Kas dan menetapkan Surat Penyediaan 

Dana (SPD); 

10. menyusun peraturan perundangan Daerah dan kebijakan pengelolaan 

anggaran; 

11. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan 

belanja Daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi Daerah. 

12. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan  
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investasi; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

14. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

16. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perencanaan dan penyusunan anggaran. 

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai uraian 

tugas:  

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 

2. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan 

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 
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Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Perencanaan dan 

Penyusunan Anggaran; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 

4. menghimpun dan menyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beserta 

perubahannya; 

5. menghimpun dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. menyusun rancangan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

7. melakukan koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

8. melaksanakan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai usulan SKPD; 

9. melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

10. menghimpun dan mengadministrasikan usulan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

11. melaksanakan verifikasi dan inventarisasi rancangan anggaran yang 

diusulkan oleh masing-masing SKPD; 

12. menghimpun dan melaksanakan verifikasi dokumen usulan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

13. menevaluasikan pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

14. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

16. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Pengendalian Anggaran 

 Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengendalian 

anggaran. 

 Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Pengendalian Anggaran; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengendalian Anggaran; 
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3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Pengendalian Anggaran; 

4. mengoordinasikan dan melakukan asistensi dan pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) SKPD; 

5. menyiapkan konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai pedoman 

pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah sesuai kebutuhan; 

6. melaksanakan koordinasi penerimaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, Dana Bagi 

Hasil (DBH) bukan pajak, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak propinsi; 

7. melaksanakan administrasi pengendalian pencapaian target dan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

8. menyusun pedoman tentang belanja hibah dan bantuan sosial; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

10. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
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12. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Akuntansi 

 Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas melaksanakan akuntansi atas transaksi 

keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan 

perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 

 Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang 

Akuntansi; 

2. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang 

Akuntansi; 

3. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Akuntansi; 

4. menyusun kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan 

akuntansi Daerah; 

5. melaksanakan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan 

Daerah; 
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6. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah; 

7. melaksanakan pemberian pinjamanan atas nama pemerintah Daerah; 

8. melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang Daerah; 

9. menyelenggarakan evaluasi laporan keuangan dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

11. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

12. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

13. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

14. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Pembukuan 

 Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan. 

 Subbidang Pembukuan mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 
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Subbidang Pembukuan; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembukuan; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Pembukuan; 

4. menyusunan laporan keuangan entitas pelaporan yang meliputi neraca, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; 

5. menyiapkan bahan kebijakan akuntansi; 

6. menyiapkan bahan Standar Akuntansi Pemerintah; 

7. menyiapkan peraturan tentang sistem pengendalian internal; 

8. melakukan 

pengumpulan,   penggolongan,   pencatatan,   penafsiran,peringkasan 

transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

9. meneliti dan memeriksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Fungsional; 

10. melaksanakan validasi dan dokumentasi terhadap Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D); 

11. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD; 
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12. melakukan operasional sistem informasi keuangan Daerah; 

13. melakukan penyelenggaraan akuntansi keuangan Daerah; 

14. menyiapkan bahan untuk pemberian pinjamanan atas nama pemerintah 

Daerah; 

15. melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang Daerah; 

16. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

17. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

18. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

19. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

20. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Pelaporan 

 Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaporan 

keuangan. 

 Subbidang Pelaporan mempunyai uraian tugas: 
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1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Pelaporan; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pelaporan; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Pelaporan; 

4. menyiapkan peraturan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

Daerah; 

5. mengkoordinir SKPD dalam rangka penyusunan laporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

6. menyiapkan bahan dan data tentang penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

7. menyiapkan bahan dan data tentang penyusunan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

8. menyusun laporan keuangan pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; 

9. mengkoordinir SKPD untuk menyusun laporan semester pertama dan 

prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 
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10. menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan 

berikutnya; 

11. menyajikan informasi keuangan Daerah; 

12. mengoordinasikan pelaksanaan Unit Akuntansi Pembantu pengguna 

Anggaran/Barang Wilayah; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

14. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

16. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Aset 

 Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan 

pengelolaan aset Daerah. 
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 Bidang Aset mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang 

Aset; 

2. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang 

Aset; 

3. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Aset; 

4. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi 

serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset; 

5. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan 

teknis rencana kebutuhan aset Daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan 

barang Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti 

pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi 

barang Daerah, penilaian dan penyusutan aset Daerah, pencatatan barang 

milik Daerah, inventarisasi data aset Daerah, penyimpanan seluruh bukti 

asli kepemilikan kekayaan Daerah serta pelaksanaan sensus barang milik 

Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; 

6. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan 

pengendalian kekayaan Daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang 
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Daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset Daerah serta 

dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan; 

7. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

8. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

9. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

10. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

11. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset 

 Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset mempunyai tugas melakukan 

pengadministrasian mutasi dan inventarisasi aset. 

 Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Mutasi dan Inventarisasi 

Aset; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 
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Mutasi dan Inventarisasi Aset; 

4. melaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan 

teknis rencana kebutuhan aset Daerah; 

5. menyiapkan kebijakan pedoman pengelolaan barang milik Daerah; 

6. menyiapkan pelaksanaan pedoman pengelolaan barang milik Daerah; 

7. menyiapkan pelaksanaan pedoman sistem dan prosedur pengelolaan barang 

milik Daerah; 

8. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebutuhan barang Daerah sebagai 

dasar pelaksanaan pengadaan barang; 

9. mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan; 

10. melaksanakan administrasi barang Daerah; 

11. melaksanakan penilaian dan penyusutan aset Daerah; 

12. melaksanakan pencatatan barang milik Daerah; 

13. melaksanakan inventarisasi data aset Daerah; 

14. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah serta 

pelaksanaan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; 

15. menyiapkan dokumen dalam rangka menetapkan pejabat pengelolaan 

barang milik Daerah; 

16. melaksanakan rekonsiliasi data pengelolaan barang milik Daerah dengan 

SKPD; 

17. menyusun laporan semesteran dan laporan tahunan barang milik Daerah; 

18. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan standarisasi harga 

satuan barang dan jasa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah; 

19. melaksanakan pembinaan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD; 

20. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

21. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

22. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

23. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

24. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

25. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset 

 Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan 

pemanfaatan dan pemberdayaan aset; 

 Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai uraian tugas: 

1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset; 

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 



 
 
 
 

107 
 

 
 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengadaan dan 

Pemanfaatan Aset; 

3. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang 

Pengadaan dan Pemanfaatan Aset; 

4. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan 

pengendalian kekayaan Daerah; 

5. melaksanakan evaluasi daftar hasil pengadaan barang Daerah; 

6. melaksanakan pengadaan barang milik Daerah; 

7. melaksanakan pematauan dan pengawasan kepemilikan aset Daerah; 

8. mengelola dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan 

bangunan; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

10. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

12. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
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13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KOTA MAKASSAR 

 

5.1.2. Karakteristik Responden 

 Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Makassar dengan mengambil data langsung dari 46 

pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian. Pengambilan data dalam penelitian 

ini dengan memberikan kuesioner kepada semua pegawai. Berdasarkan data yang 

berhasil dikumpulkan selama penelitian, kuesioner yang dibagikan kepada 

responden adalah sebanyak 46 eksemplar dan telah dikembalikan oleh semua 

responden. Adapun gambaran data kuesioner responden sebagai berikut 
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1. Data Jumlah Kouesioner yang disebar 

Tabel 5.1. 

Data Jumlah Koesioner 

Data Sampel Penelitian Frekuensi Persentase 

Jumlah Koesioner yang disebar 46 100% 

Jumlah Koesioner yang tidak kembali 0 0 

Jumlah Koesioner yang tidak dapat diolah 0 0 

Jumlah Koesioner yang dapat diolah 46 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

2.  Identifikasi Responden Berdasarkan Usia 

  Berdasarkan identifikasi menurut usia responden dalam penelitian ini, 

distribusi pemilik pria dan wanita dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 5.2 Distribusi 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia: 

 

Tabel 5.2 

Sebaran Responden menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Jumlah 
Persentase 

(%) 

1. 20 – 30 tahun 14 8,7 

2. 31 – 40 tahun 17 37 

3.             > 40 tahun 25 54,3 

        

  Total 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak 

adalah antara umur > 40 tahun dengan jumlah 25 orang responden atau sekitar 54,3 
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persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu antara umur 

20-30 tahun yang hanya berjumlah 14 orang atau 8,7 persen saja, Kemudian umur 

antara 31 – 40 tahun sebanyak 17 orang atau 37,0%.   

Berdasarkan gambaran di atas menunjukkan bahwa pegawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menunjukkan 

dalam usia yang produktif, hal ini akan mendukung peningkatan prestasi kerja pada 

organisasi ini. Usia produktif  akan memberikan kontribusi yang baik bagi 

organisasi. 

3. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin responden dalam penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 5.3. 

 Sebaran Responden menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

24 

22 

52,02 

48,08 

 Total 46 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 



 
 
 
 

111 
 

 
 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa dari 46 orang responden tersebut 

sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 24 orang atau 

52,02% dan sisanya sebanyak 22 orang atau sekitar 48,08% yang berjenis kelamin 

perempuan. 

Komposisi jenis kelamin laki-laki lebih Dominan di bandingkan dengan 

Perempuan, kondisi ini memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi dalam 

mencapai visi, misi dan tujuanya. Karena pegawai laki-laki bias lebih focus 

terhadap pekerjaanya, tidak terganggu dengan pekerjaan Rumah Tangga yang lebih 

banyak di perangkan oleh seorang perempuan. 

4. Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Sebaran responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagaimana 

Tabel berikut: 

Tabel 5.4 

Sebaran Responden menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1. SD, SMP, SMA 5 10,9 

2. Diploma 2 4,3 

3. S1 27 58, 7 

4. S2/S3 12 26,1 

  Total 46 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Sebaran responden yang dilihat dari tingkat pendidikan terbanyak adalah jenjang 

pendidikan SD, SMP, SMA sebanyak 5 orang (10,9), Diploma sebanyak 2 orang (4,3) 
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Strata Satu (S1) sebanyak 237 orang (58,7%),  jenjang pendidikan S2/S3 sebanyal 12 orang 

(26,1).  

 Responden berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar di dominasi 

oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Satu dimana pegawai yang memiliki 

pendidikan Strata Satu, umumnya lebih dewasa, lebih matang dan punya 

keterampilan konseptual dan Manajerial dalam bekerja. Pegawai dengan tingkat 

pendidikan S2 dan S3, merupakan kekuatan dan modal besar bagi Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, karena dengan 

pendidikan pegawai yang S2 dan S3, umumnya lebih Bijak, cerdas, Smart dan 

memiliki strategi yang jelas dalam melakukan pekerjaanya. 

5.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Hasil kuisioner (jawaban responden) yang telah diisi dibuatkan tabulasi 

yang selanjutnya dianalisa secara statistic. Dalam penelitian ini digunakan aplikasi 

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

penelitian. Variabel dependen yaitu (Prestasi Kerja  pegawai) dan variabel 

independen yaitu ( Gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja). 

5.2.1 Gaya Kepemimpinan( X1) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel Gaya Kepemimpinan dapat diurai 

pada tabel berikut : 
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Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Gaya Kepemimpinan 
Pemimpin anda menghargai dan memuji para pegawai yang kinerjanya bagus. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid KS 7 15.2 15.2 15.2 

S 33 71.7 71.7 87.0 

SS 6 13.0 13.0 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

Berbagai kegiatan yang akan dilakukan di kantor ini, diputuskan oleh pemimpin setelah 

mendengarkan masukan/saran dari bawahan. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid TS 1 2.2 2.2 2.2 

KS 3 6.5 6.5 8.7 

S 27 58.7 58.7 67.4 

SS 15 32.6 32.6 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Berbagai kegiatan yang akan dilakukan di kantor ini, ditentukan bersama antara 

pimpinan dan bawahan. 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid TS 1 2.2 2.2 2.2 

KS 8 17.4 17.4 19.6 

S 25 54.3 54.3 73.9 

SS 12 26.1 26.1 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Segala sesuatu yang dilakukan di kantor ini, di putuskan atas keputusan pimpinan 

semata-mata. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid STS 2 4.3 4.3 4.3 

TS 9 19.6 19.6 23.9 

KS 16 34.8 34.8 58.7 

S 14 30.4 30.4 89.1 

SS 5 10.9 10.9 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Pimpinan anda mempengaruhi cara pandang anda untuk menyelesaikan masalah 

pekerjaan. 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid KS 7 15.2 15.2 15.2 

S 34 73.9 73.9 89.1 

SS 5 10.9 10.9 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Berdasarkan Tabel 5.5, responden dengan pernyataan Pemimpin anda 

menghargai dan memuji para pegawai yang kinerjanya bagus umumnya 

responden menyatakan setuju dengan persentase 71,7% dan sangat setuju sebesar 

13,0%.   Responden dengan pernyataan berbagai kegiatan yang akan dilakukan 

di kantor ini, diputuskan oleh pemimpin setelah mendengarkan 

masukan/saran dari bawahan umumnya responden menyatakan setuju dengan 

persentase 58,7%, sangat setuju 32,6% Responden dengan pernyataan Berbagai 

kegiatan yang akan dilakukan di kantor ini, ditentukan bersama antara 

pimpinan dan bawahan bagus umumnya responden menyatakan setuju 54.3% 

dan sangat setuju sebesar 26.1% Responden dengan pernyataan Segala sesuatu 

yang dilakukan di kantor ini, di putuskan atas keputusan pimpinan semata-

mata umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 30.4%, sangat 

setuju 10.9%  Sedangkan Pimpinan anda mempengaruhi cara pandang anda 

untuk menyelesaikan masalah pekerjaan umumnya responden menyatakan 
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setuju dengan persentase 73.9% dan sangat setuju sebesar 10.9%. Dari kelima item 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan umumnya sangat baik 

dengan rata-rata 57.8% yang menyatakan setuju 

 5.2.2 Motivasi (X2) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel Motivasi dapat diurai pada tabel 

berikut : 

    

                                        Tabel 5.6 

        Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Motivasi 

Di kantor ini, pegawai yang berprestrasi akan mendapatkan 

penghargaan dan bonus 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 6.5 6.5 6.5 

KS 12 26.1 26.1 32.6 

S 26 56.5 56.5 89.1 

SS 5 10.9 10.9 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Selama ini, komunikasi antar pegawai berjalan normal dan tidak 

mengalami hambatan 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid KS 3 6.5 6.5 6.5 

S 37 80.4 80.4 87.0 

SS 6 13.0 13.0 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Semua pegawai yang berkerja di tempat ini diberikan kesempatan yang 

sama untuk mengembangkan kemampuannya 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 2.2 2.2 2.2 

KS 5 10.9 10.9 13.0 

S 30 65.2 65.2 78.3 

SS 10 21.7 21.7 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Saya memiliki hubungan yang erat dengan semua pegawai. 

  
Frequenc

y 
Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

KS 2 4,3 4,3 4,3 

S 38 82,6 82,6 87 

SS 6 13 13 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

Saya mendapatkan kebutuhan yang layak. 



 
 
 
 

118 
 

 
 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid KS 6 13.0 13.0 13.0 

S 37 80.4 80.4 93.5 

SS 3 6.5 6.5 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.6, responden dengan pernyataan dikantor ini, 

pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dan bonus 

umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 56.5% dan sangat 

setuju sebesar 10.9%.   Responden dengan pernyataan selama ini, komunikasi 

antar pegawai berjalan normal dan tidak mengalami hambatan umumnya 

responden menyatakan setuju dengan persentase 80.4%, sangat setuju 13.0% 

Responden dengan pernyataan semua pegawai yang bekerja di tempat ini 

diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya 

umumnya responden menyatakan setuju 65.2% dan sangat setuju sebesar 21.7% 

Responden dengan pernyataan saya memiliki hubungan yang erat dengan 

semua pegawai umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 

82.6%, sangat setuju 13.0%  Sedangkan responden dengan pernyataan saya 

mendapatkan kebutuhan yang layak umumnya responden menyatakan setuju 

dengan persentase 80.4% dan sangat setuju sebesar 6.5%. Dari kelima item 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa Motivasi  kerja umumnya sangat baik dengan 

rata-rata 73.02% yang menyatakan setuju 

5.2.3 Disiplin Kerja (X3) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel Disiplin Kerja dapat diurai pada 

tabel berikut 

 

Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Disiplin Kerja 

Dalam menjalankan pekerjaan, pegawai di kantor ini senantiasa tertib, tepat waktu dan teratur. 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

TS 2 4.3 4.3 4.3 

KS 11 23.9 23.9 17.4 

S 25 54.3 54.3 80.4 

SS 8 17.4 17.4 100.0 

Total 46 100.0 100.0   
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Pegawai di kantor ini senatiasa rapi di tempat kerja 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

TS 2 4.3 4.3 4.3 

KS 6 13.0 13.0 17.4 

S 29 63.0 63.0 80.4 

SS 9 19.6 19.6 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

Sikap hati-hati senantiasa dilakukan oleh segenap pegawai di kantor ini 

 

Saya selalu menaati aturan y ang ada dalam perusahaan. 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

TS 1 2,2 2,2 2,2 

KS 1 2,2 2,2 4,3 

S 34 73,9 73,9 78,3 

SS 10 21,7 21,7 100.0 

Total 46 100.0 100.0   
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Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.7, responden dengan pernyataan dalam menjalankan 

pekerjaan, pegawai di kantor ini senantiasa tertib, tepat waktu dan teratur 

umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 54.3% dan sangat 

setuju sebesar 17.4%.   Responden dengan pernyataan pegawai di kantor ini 

senantiasa rapi di tempat kerja umumnya responden menyatakan setuju dengan 

persentase 63.0%, sangat setuju 19.6% Responden dengan pernyataan sikap hati-

hati senantiasa dilakukan oleh segenap pegawai dikantor ini umumnya 

responden menyatakan setuju 65.2% dan sangat setuju sebesar 28.3% Responden 

dengan pernyataan saya selalu menaati aturan yang ada dalam perusahaan 

umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 73.9%, sangat setuju 

21.7%  Sedangkan responden dengan pernyataan saya datang tepat waktu dalam 

bekerja umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 63.0% dan 

sangat setuju sebesar 23.9%. Dari kelima item tersebut dapat disimpulkan bahwa 

disiplini  kerja umumnya sangat baik dengan rata-rata 63.88% yang menyatakan 

setuju. 

Saya datang tepat waktu dalam bekerja. 

  
Frequenc

y 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

TS 1 2,2 2,2 2,2 

KS 5 10,9 10,9 13 

S 29 63 63 76,1 

SS 11 23,9 23,9 100.0 

Total 46 100.0 100.0   
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5.2.4 Prestasi Kerja Pegawai (Y) 

 Gambaran distribusi frekuensi variabel prestasi kerja pegawai dapat diurai 

pada tabel 5.8 berikut : 

Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Prestasi Kerja pegawai 

Pegawai di kantor ini menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi dalam bekerja. 

 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

KS 2 4,3 4,3 4,3 

S 31 67,4 67,4 71.7 

SS 13 28,3 28,3 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

Dalam bekerja, pegawai di kantor ini menunju kkan semangat pengabdian yang tinggi. 

 

 

 

 
Pegawai di kantor ini mampu menunjukkan kemampuan professional dalam menyelesaikan 

berbagai masalah pekerjaan. 

  
Frequenc

y 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

KS 4 8,7 8,7 8,7 

S 29 63.0 63.0 71,7 

SS 13 28.3 28.3 100.0 

Total 46 100.0 100.0   
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Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.8 responden dengan pernyataan pegawai dikantor ini 

menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi dalam bekerja umumnya 

responden menyatakan setuju dengan persentase 71.7% dan sangat setuju sebesar 

26.1%.   Responden dengan pernyataan dalam bekerja, pegawai dikantor ini 

menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi umumnya responden 

menyatakan setuju dengan persentase 67.4%, sangat setuju 28.3% Responden 

dengan pernyataan sikap hati-hati senantiasa dilakukan oleh segenap pegawai 

dikantor ini pegawai dikantor ini mampu menunjukkan kemampuan 

professional dalam menyelesaikan berbagai masalah pekerjaan umumnya 

 

Saya mampu memanfaatkan waktu kerja dengan maksimal 

 

  
Frequenc

y 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

KS 3 6,5 6,5 6,5 

S 33 71,7 71,7 78,3 

SS 10 21,7 21,7 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

 

 

Saya mampu melaksanakan kerja sama tim yang solid 
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responden menyatakan setuju 63.0% dan sangat setuju sebesar 28.3% Responden 

dengan pernyataan saya mampu memanfaatkan waktu kerja dengan 

maksimal umumnya responden menyatakan setuju dengan persentase 71.7%, 

sangat setuju 21.7%  Sedangkan responden dengan pernyataan saya mampu 

melaksanakan Kerjasama tim yang solid umumnya responden menyatakan 

setuju dengan persentase 58.7% dan sangat setuju sebesar 34.8%. Dari kelima item 

tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja umumnya sangat baik dengan 

rata-rata 66.5% yang menyatakan setuju. 

5.3 Uji Kualitas Data 

5.3.1 Uji Validitas 

1) Hasil uji validitas instrumen variabel Gaya Kepemimpinan(X1) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

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

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

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan(X1) 

   

Indikator  
r hit 

Sig Ket 
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X1 

X1_1 
0.546 

0.001 Valid 

X1_2 

0.721 

0.000 Valid 

 X1_3 

0.764 

0.000 Valid 

  X1_4 
0.755 

0.000 Valid 

  X1_5 
0.659 

0.000 Valid 

            Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

2) Hasil uji validitas instrumen variabel Motivasi(X2) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

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

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

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi(X2) 

Indikator  r hit Sig Ket 

X2 X2_1 0.647 0.000 Valid 
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X2_2 0.688 0.000 Valid 

X2_3 0.672 0.000 Valid 

 X2_4 0.553 0.000 Valid 

 X2_5 0.577 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

3) Hasil uji validitas instrumen variabel Disiplin kerja (X3) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

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

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

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja (X3) 

Indikator  r hit Sig Ket 

X3 

X3_1 0.878 0.000 Valid 

X3_2 0.846 0.000 Valid 
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X3_3 0.437 0.000 Valid 

 X3_4 0.666 0.000 Valid 

 X3_5 0.783 0.000 Valid 

            Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

4) Hasil uji validitas instrumen variabel Prestasi kerja (Y) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan 

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

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

0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

  Tabel  5.12 

Hasil Uji Validitas Variabel prestasi kerja (Y) 

Indikator r hit Sig Ket 

Y 

Y_1 0.790 0.000 Valid 

Y_2 0.827 0.000 Valid 

Y_3 0.711 0.000 Valid 
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 Y_4 0.660 0.000 Valid 

 Y_5 0.752 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

5.3.2 Uji Realibilitas 

Uji realibilitas  dimaksudkan untuk mengetahui  konsistensi instrumen. 

Semua  instrumen dikatakan  reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan yang  

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

instrumen dikatakan reliabel  apabila diujicobakan  pada subyek lain  dan dalam 

waktu yang lain pula  akan mempunyai hasil yang sama. Hasil uji  realibilitas dari 

masing-masing variabel dapat dilihat pada  Tabel 5.13berikut : 

Tabel  5.13 

Hasil Uji Reliablitas 

No. 

Item  

Variabel  

Nilai Alfha 

Crombach’s 

Ket 

1 Gaya 

Kepemimpinan(X1) 

 

0.726 

 

Realibel 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan  perhitungan  hasil uji realibilitas   dari  masing-masing variabel 

dengan menggunakan  Program SPSS Versi 25 menunjukkan  bahwa semua variabel 

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

5.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

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

mendeteksi normalitas dilakukan dengan cara yaitu dengan analisis grafik. Salah 

satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal (Ghozali, 2006).Uji normalitas data dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

2 Motivasi (X2) 

 

0.589 

 

Realibel 

 

3 Disiplin (X3) 0.786 

 

Realibel 

 

3 Prestasi Kerja 

Pegawai (Y) 

 

0.797 

 

Realibel 

 



 
 
 
 

130 
 

 
 

Gambar 1 

Uji Normalitas Data 

 

Dengan melihat tampilan grafik Normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa 

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

pada grafik mendekati garis diagonal. 

5.3.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

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

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas 
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di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerence dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dilihat pada Tabel 5.14 berikut. 

Tabel 5.14 

Hasil Uji Multikolinearitas Data 

 

Model 

Collinearity 

Statistics   

Tolerance VIF 

1 X1 .814 1.228 

   X2 .581 1.720 

   X3 .555 1.830 

                      Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika 

mempunyai nilai Tolerence lebih besar dari > dan nilai VIF lebih kecil dari < 10,00. 

Dari Tabel 5.14 dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai 

Tolerence >0,10 dan nilai VIF < 10,00. Hal ini menunjukkan dalam model ini tidak 

terjadi multikolinieritas. 

5.3.5 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastititas pada akuntan dengan menggunakan uji glejser 

ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjser  

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser diperoleh 

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

terdapat heteroskedastisitas dan hasil uji dapat dilanjutkan. 

5.4 Pengujian Hipotesis 

5.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi. Hasil 

pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel  5.15 

Hasil Regresi Berganda 

 

 

Sumber : Data diolah, 2021 

Dari tabel  di atas diperoleh  persamaan  regresi    

ŷ = 3,788 + 0,255 X1+ 0,363 X2 + 0,304 X3  

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 3,788 

mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi Gaya Kepemimpinan, 

Motivasi, Dan Disiplin Kerja  nilainya tetap/konstan maka Prestasi Kerja 

pegawaimempunyai nilai sebesar 3,788. 

2. Nilai koefisien regresi Gaya Kepemimpinan(X1) sebesar 0,255 berarti ada 

pengaruh positif Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja pegawai sebesar 

0,255 sehingga apabila skor Gaya Kepemimpinan naik 1 poin maka akan diikuti 

dengan kenaikan skor Prestasi Kerja  pegawai sebesar 0,255 poin. 

3. Nilai koefisien regresi Motivasi (X2) sebesar 0,363 berarti ada pengaruh positif 

Motivasi terhadap Prestasi Kerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
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Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar sebesar 0,363 sehingga apabila skor 

Motivasi naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor Prestasi Kerja  

pegawai sebesar 0,363 poin. 

4. Nilai koefisien regresi Disiplin kerja (X3) sebesar 0,304 berarti ada pengaruh 

positif Disiplin kerja terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar sebesar 0,304 sehingga 

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

Prestasi Kerja  pegawai sebesar 0,304 poin. 

5.4.2 Uji Statistik 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan statistik t dan 

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

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap 

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

untuk menguji signifikansi secara simultan yaitu secara bersama-sama apakah 

variabel independen (Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja) 

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Prestasi Kerja  pegawai dengan tingkat 

signifikansi α=5 persen. 

a. Uji F (Uji Simultan) 

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

mengetahui apakah variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja 

secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Prestasi Kerja  pegawai. 
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Tabel 5.16 

Hasil Uji F 

 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5.16, didapatkan nilai F statistik sebesar 17,947 dengan 

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

simultan ada pengaruh signifikan antara Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan 

disiplin kerja terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (Gaya 

Kepemimpinan, Motivasidan motivasi) berpengaruh signifikan ataukah tidak 

terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Makassar pada tingkat signifikansi α=5 persen secara terpisah atau 

parsial. Berikut hasil pengujian hipotesis uji t: 
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Tabel 5.17 

Hasil Uji Parsial 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.17 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar 

berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,023< 0,05, maka 

disimpulkan H1 diterima, artinya Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 

2) Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,030< 0,05, maka disimpulkan H1 

diterima, artinya Motivasi berpengaruh positif terhadap Prestasi Kerja  pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar 

3) Pengaruh Disiplin kerja terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassarberdasarkan tabel di atas 
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diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013< 0,05, maka disimpulkan H1 

diterima, artinya motivasi berpengaruh positif terhadap Prestasi Kerja  pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar 

3.  Uji Beta Koefisien Determinasi (R2) 

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

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

dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized 

tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.18 

Hasil Uji Beta 

Model Beta  Sig 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

 

0,268 

0,302 

0,355 

0.143 

0.023 

0.030 

0.013 

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel 

yang meliputi Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja secara simultan 
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berpengaruh terhadap Prestasi Kerja  pegawai. Sedangkan variabel yang dominan 

berpengaruh berdasarkan nilai beta tertinggi adalah Disiplin kerja (X3). 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006). Menurut ahli dalam Ghozali (2006) menganjurkan untuk menggunakan nilai 

adjusted R2 untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan 

variasi-variabel independennya. Hal ini dikarenakan nilai adjusted R2 dapat naik 

atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi adjusted (R2) pada dapat dilihat 

pada Tabel 5.19 berikut: 

Tabel 5.19 

 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Dependent Variabel :Y  
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Berdasarkan Output SPSS pada tabel 5.19 di atas tampak bahwa dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,562,  hal ini berarti  

koefisien  determinasi  pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja 

terhadap  Prestasi Kerja  pegawai (Y)  sebesar 0,562 atau 56.2%  variabel  Prestasi 

Kerja  pegawai (Y)  dipengaruhi  oleh  Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin 

kerja.  Sedangkan  sisanya 43,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. 

5.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Prestasi Kerja  pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dalam kategori 

tinggi, ini menunjukkan bahwa pegawai telah menjalankan tupoksinya dengan baik 

yang diimplmentasikan dalam pelaksanaan pekerjaan mampu diselesaikan dengan 

baik.  

Dalam bagian ini akan dibahas pengaruh beberapa faktor yang 

mempengaruhi Prestasi Kerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Pembahasan masing-masing variabel 

tersebut dikemukakan  berikut ini. 

5.5.1 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi Kerja  Pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Makassar 

Hasil analisis terhadap pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Prestasi 

Kerja  pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 
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Makassar menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,023 < 0,05, maka 

disimpulkan H1 diterima, artinya Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap Prestasi Kerja  pegawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lestari, Sri., dan Mariyono, Joko., 2017, Pengaruh 

Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Melalui Motivasi Karyawan Lkp Lestari Komputer Slawi. 

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Arifai, 2017, Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Motivasi Serta Dampaknya 

Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan 

Mauk – Tangerang, Latar belakang dan tujuan penelitian untuk mengetahui 

fenomena, serta kesimpulan mengenai pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Kedisiplinan terhadap Motivasi serta dampaknya terhadap Prestasi Kerja di 

lingkungan kerja kantor Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk – Tangerang. 

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif Kausal, teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : uji kualitas data validitas dan 

reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik normalitas, multikolinieritas dan 

heterokendatisitas, analisis regresi yaitu regresi sederhana dan berganda, parsial t, 

simultan F dan koefesien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

koefesien determinasi pada variabel Kepemimpinan 0,805 atau 80,5%, sedangkan 

variabel Kedisiplinan 0,793 atau 79,3%, dan variabel Motivasi 0,808 atau 80,8%, 

sedangkan sisanya dari masing-masing variabel merupakan variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Nilai F Hitung = 293,741 jika dibandingkan dengan 

nilai t tabel (1,960), maka F Hitung (293,741) > T Tabel (1,960). Hal ini 
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membuktikan bahwa adanya pengaruh positif suatu gaya kepemimpinan Kepala 

Desa terhadap Motivasi pegawai pada kantor Desa Tegal Kunir Lor terbukti 

penelitian ini sejalan juga dengan teori kepemimpinan Kerlinger dan Padhazur 

(Dwiyanto 2002:50), kepemimpinan adalah kemampuan tiap pimpinan di dalam 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya sedemikian rupa sehingga para 

bawahannya bekerja dengan gairah, bersedia bekerjasama dan mempunyai disiplin 

tinggi, dimana para bawahan diikat dalam kelompok secara bersama-sama dan 

mendorong mereka ke suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wahjosumidjo 

(1987:11), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara 

pemimpin, bawahan dan situasi. 

Robbins (2002:163) menyatakan bahwa kepemimpian adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan 

adalah pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta 

diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan 

tertentu. Kepeminpinan menyangkut proses pengaruh sosial yang disengaja 

dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas dan 

pengaruh di dalam sebuah kelompok atau organsiasi. 

Rivai (2010:34) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan selalu 

berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan kelompok atau 

organisasi dengan interaksi antar individu didalam aktifitasnya masing-masing oleh 

seorang pimpinan. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang 
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pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat 

(Thoha, 2003:303). Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan 

merupakan tipe kepemimpinan. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Siagian 

(2010:14) bahwa gaya kepemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe 

kepemimpinan orang yang bersangkutan. 

Wahjosumidjo mengatakan bahwa perilaku pemimpin dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya 

kepemimpinan seseorang. Gaya tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gaya kepemimpinan Direktif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain 

agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan 

semata-mata. 

b. Gaya kepemimpinan Konsultatif adalah kemampuan mempengaruhi orang 

lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemimpin setelah 

mendengarkan masukan/saran dari bawahan. Gaya kepemimpinan Partisipatif 

adalah kemampuan mempengaruhi orang lain 

c. agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara 

pimpinan dan bawahan. 

d. Gaya kepemimpinan Delegatif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain 
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agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan 

kepada bawahan 

5.5.2 Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja  Pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 

 Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013< 0,05, maka disimpulkan H1 diterima, 

artinya Motivasi berpengaruh positif terhadap Prestasi Kerja  pegawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septyaningsih 

Ekayadi (2012) yang menemukan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai.  Hal sama juga dilakukan oleh Afifah, Thara., dan Al Musadieq, 

Mochammad., 2017, Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan 

Dampaknya Terhadap Prestasi Kerja (Studi pada Karyawan PT Pertamina 

Geothermal Energy Kantor Pusat Jakarta). 

Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Sukses 

berkaitan dengan perilaku produktif dan selalu memperhatikan / menjaga 'kualitas' 

produknya. Motivasi berprestasi merupakan konsep personal yang inheren yang 

merupakan faktor pendorong untuk meraih atau mencapai sesuatu yang 

diinginkannya agar meraih kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tersebut setiap 

orang mempunyai hambatan-hambatan yang berbeda, dan dengan memiliki 
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motivasi berprestasi yang tinggi, diharapkan hambatan- hambatan tersebut akan 

dapat diatasi dan kesuksesan yang dinginkan dapat diraih. 

Dengan memiliki motivasi berprestasi maka akan muncul kesadaran bahwa 

dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan (perilaku produktif dan selalu 

memperhatikan kualitas) dapat menjadi sikap dan perilaku permanen pada diri 

individu. Motivasi berprestasi akan dapat mendobrak building block ketahanan 

individu dalam menghadapi tantangan hidup sehingga mencapai kesuksesan. 

Seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat mengemukakan bahwa hal-hal 

yang menyebabkan kegagalan atau kesuksesan adalah : (1) usaha, (2) kemampuan. 

(3) orang lain, (4) emosi, (5) tingkat kesulitan tugas, dan (6) keberuntungan. 

Berkaitan dengan usaha dan kemampuan, Bendura (1992) mengemukakan bahwa 

bila seseorang memiliki rasa yang kuat tentang kemampuan dirinya (self efficacy), 

maka akan mendesak usaha yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang menantang dari pada orang yang memiliki keraguan diri akan 

kemampuannya. Adanya perasaan mampu (untuk berprestasi) yang dimiliki oleh 

seseorang, akan memberikan kontribusi yang sangat besar pada aspek percaya diri, 

yaitu bahwa ia akan merasa yakin dengan kemampuannya untuk dapat mencapai 

suatu prestasi tertentu. 

Motivasi berprestasi adalah daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang 

sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan / kegiatan 

dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul (excellent); dorongan tersebut 

dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Mc.Cleland 
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berpendapat bahwa pada intinya setiap manusia mempunyai 3 jenis motivasi 

sosial, yaitu : (1) motivasi berprestasi; (2) motivasi untuk berkuasa; dan (3) 

motivasi untuk berafiliasi. Dua dari ke-tiga motivasi tersebut obyeknya adalah 

berkaitan dengan manusia lain yang ada di lingkungannya, kecuali motivasi 

berprestasi yang berpijak pada dirinya sendiri. Untuk dapat membangun motivasi 

berprestasi, maka perlu mengetahui siapa dirinya dalam hubungannya dengan 

orang lain dimana mereka terlibat. 

Gitosudarmo (2001) bahwa motivasi untuk bekerja sangat penting bagi 

tinggi rendahnya produktivitas. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk 

bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak 

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

karyawan, maka hal ini merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Untuk memahami motivasi sebagaiperilaku manusia dalam bekerja, 

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

ada tiga modeluntuk menjelaskan motivasi yang berkaitandengan aktivitas bekerja, 

yaitu: 

1. Model Tradisional. 

Model tradisional mengisyaratkan bagaimana membuat para pekerja dapat 

menjalankan pekerjaan mereka yang membosankan dan berulang-ulang dengan 

cara yang paling efisien. 

2. Model Hubungan Manusia. 
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Model ini lebih menekankan dan menganggap penting adanya faktor kontak 

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

dapat dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan 

membuat mereka merasa lebih penting dan berguna. 

3. Model Sumber Daya Manusia. 

Model ini menyatakan bahwa para pegawai dimotivasi tidak hanya oleh uang 

atau keinginan untuk mencapai kepuasan tetapi juga kebutuhan untuk 

berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti 

5.5.3 Pengaruh disiplin kerja terhadap Prestasi Kerja  Pegawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk melihat Pengaruh 

disiplin kerja terhadap Prestasi Kerja  Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi Kerja  pegawai. 

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung hasil penelitian ini diantaranya yaitu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sherli Asri Puspitaningrum (2014), hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya Branch Office Malang Lebih 

lanjut, hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Kemudian,   

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Praptiestrini, 

2016, Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Disiplin Kerja, Terhadap 
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Motivasi Kerja Pegawai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar, hasil penelitian menunjukkan bahwa Disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Disiplin kerja merupakan variabel yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini 

merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan 

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia  akan mematuhi atau 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan 

kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Melayu S.P 

Hasibuan, 2003:193-194). 

Menurut Keith Davis dalam Wulandari (2017:6), menyatakan bahwa 

disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksana manajemen untuk memperteguh 

pedoman-pedoman organisasi. Rumusan lain menyatakan bahwa disiplin 

merupakan tindakan manajemen mendorong para anggota organisasi memenuhi 

tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, pendisiplinan 

pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan 

tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan 

yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya ( Siagian, 2006:304). 
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Sedangkan pendapat Sastrohadiwiryo (2003:291) disiplin kerja dapat 

didefinisikan sabagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.  

5.5.4 Faktor yang Dominan berpengaruh terhadap Prestasi Kerja  Pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Makassar 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi 

Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

Prestasi Kerja  pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Makassar. Sedangkan variabel yang dominan berpengaruh  berdasarkan nilai beta tertinggi 

adalah variabel disiplin kerja (X3). Hal ini menunjukkan bahwa  disiplin kerja yang dimiliki 

oleh pegawai berperan penting dalam peningkatan Prestasi Kerja  pegawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptiestrini, 2016, Pengaruh 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Disiplin Kerja, Terhadap Motivasi 

Kerja Pegawai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. Disiplin kerja merupakan variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. 
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Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, diperlukan 

adanya para karyawan yang memiliki kedisiplinan yang baik sebagai unsur penting 

dalam perusahaan. Karyawan yang penuh dengan disiplin dan taat kepada peraturan 

yang ada. Karena kedisiplinan itu sangat penting dalam peningkatan kinerja 

seseorang, sebab dengan disiplin maka semua tugas akan dapat selesai dengan 

baik.Tanpa bantuan dan peran para karyawan program kerja yang telah ditetapkan 

tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu kerja sama 

yang terkoordinasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

agar dapat benar-benar terlaksana. Santoso (2004) menyatakan bahwa kedisiplinan 

adalah sesuatu yang teratur, misalnya disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan 

berarti bekerja secara teratur. Kedisiplinan berkenaan dengan kepatuhan dan 

ketaatan seseorang atau kelompok orang terhadap norma-norma dan peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kedisiplinan 

dibentuk serta berkembang melalui latihan dan pendidikan sehingga terbentuk 

kesadaran dan keyakinan dalam dirinya untuk berbuat tanpa paksaan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang telah dikemukakan  di 

atas dapat ditarik beberapa  kesimpulan sebagai berikut  : 

a.    Secara parsial menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan, Motivasi dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap Prestasi Kerja pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, hal ini menunjukkan 

bahwa semakin sesuai gaya kepemimpinan, Motivasi dan disiplin kerja akan 

semakin meningkatkan Prestasi Kerja pegawai. 

b. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan, Motivasi 

dan disiplin kerja berpengaruh terhadap Prestasi Kerja pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin sesuai gaya kepemimpinan, Motivasi dan 

disiplin kerja akan semakin meningkatkan Prestasi Kerja pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 

c. Variabel Disiplin Kerja berpengaruh dominan terhadap Prestasi Kerja  pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, hal 

ini menunjukkan bahwa semakin baik Disiplin Kerja akan semakin 

meningkatkan Prestasi Kerja  pegawai. 
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6.2. Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, sebagai berikut: 

1. Perlu menumbuhkan rasa kesadaran kepada pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar akan pentingnya 

kepemimpinan untuk mendorong timbulnya motivasi kerja sehingga prestasi 

kerja meningkat walaupun keseluruhan pegawainya adalah PNS yang memiliki 

peraturan sendiri.  

2. Gaya Kepemimpinan yang sesuai dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar adalah perlu adanya penghargaan dan 

pengarahan yang baik kepada pegawai, serta membantu mereka agar bisa 

mengatasi kesulitan-kesulitan dan memudahkan dalam menjalankan tugas-

tugas sesuai dengan tupoksinya agar prestasi kerja lebih meningkat. 

3. Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota 

Makassar diharapkan harus terus disiplin dalam menjalankan tugas sehingga 

prestasi kerja tetap dan tidak menurun 
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LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.2907) 

1. Validitas Gaya kepemimpinan (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Validitas Motivasi (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Validitas Disiplin kerja (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Validitas Prestasi kerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS GAYA KEPEMIMPINAN (X1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS MOTIVASI (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.726 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.589 > 0.50 



 

3. RELIABILITAS DISIPLIN KERJA (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RELIABILITAS PRESTASI KERJA (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.786 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.797 > 0.50 



 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

Item Gaya kepemimpinan (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item Motivasi (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item Disiplin kerja (X3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item Prestasi kerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas (Nilai Sig. Kolmogorov > 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UJI MULTIKOLINIERITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

3. UJI AUTOKORELASI 

- Jumlah n = 46 

- jumlah k (independen variabel) = 3 

- Nilai dL = 1.391 

- Nilai dU = 1.667 

- Nilai Dw = 1.310 

- Kesimpulan = Dw < dU (1.310 < 1.667) = Terdapat autokorelasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.016 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UJI F  F TABEL = 2.83 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 
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