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ABSTRAK 

 
Heriyanti. 2021. Pengaruh Kepemimpinan, Kedisplinan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep. Dibimbing oleh 

Muhammad Hidayat dan Abdul Khalik. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kepemimpinan, Kedisplinan dan 

Motivasi secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang 

Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui Pengaruh kepemimpinan, Kedisplinan dan 

Motivasi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang 

Kabupaten Pangkep serta untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten Pangkep, Sulawesi Selatan 

Hasil penelitian menunjkkan bahwa berdasarkan hasil uji parsial (Uji-T) 

Kepemimpinan, Kedisiplinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. Sementara, berdasarkan 

hasil uji simultan (Uji-F), menunjukkan bahwa Kepemimpinan, Kedisiplinan, Motivasi 

beroengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata 

Ruang Kabuapten Pangkep. Sulawesi Selatan serta Variabel motivasi berpengaruh positif 

dan nignifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten 

Pangkep. Sulawesi Selatan. 

Sedangkan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai adalah 

varaibel motivasi dengan nilai standart koefisien beta sebesar 0,491 dengan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,032 serta besarnya kontribusi pengaruh variabel kepemimpinan, 

kedisiplinan, dan motivasi dengan nilai R Square sebesar 37,8 %. Sisanya, sebesar 62,2 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini meliputi suasana 

kerja, lingkungan kerja dan pengembangan karir. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kedisiplinan kerja, Motivasi dan Kinerja Pegawai. 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Heriyanti. 2021. Influence, Discipline and Motivation on Employee Performance at the 

Pangkep Regency Spatial Planning Office. Supervised by Muhammad Hidayat and Abdul 
Khalik. 

This study aims to determine the effect of leadership, discipline, and motivation 

partially on the performance of employees at the Pangkep Regency Spatial Planning 
Office and to determine the simultaneous influence of leadership, discipline, and 

motivation on employee performance at the Pangkep Regency Spatial Planning Office 

and to determine the dominant variables that influence on Employee Performance at the 

Pangkep Regency Spatial Planning Office, South Sulawesi 
The results of the study show that based on the results of the partial test (T-test) 

Leadership, Discipline had a positive and insignificant effect on employee performance at 

the Pangkep Regency Spatial Planning Office. Meanwhile, based on the results of the 
simultaneous test (Test-F), it shows that Leadership, Discipline, Motivation have a 

positive and significant impact on employee performance at the Pangkep Regency Spatial 

Planning Office. South Sulawesi and motivational variables have a positive and 
significant effect on employee performance at the Pangkep Regency Spatial Planning 

Office. South Sulawesi. 

While the variables that have a dominant influence on employee performance are 

motivational variables with a standard beta coefficient value of 

0.491 with a significance level of 0.032 and magnitude of the contribution of the influence 
of leadership, discipline, and motivation variables with an R Square value of 37.8%. The 

remaining 62.2 is influenced by other variables not examined in this study including work 

atmosphere, work environment, and career development. 

 
Keywords: Leadership, Work Discipline, Motivation, and Employee Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam dunia pemerintahan, kepemimpinan seseorang pimpinan 

merupakan faktor penting untuk mendorong seseorang pegawai negeri sipil dalam 

melaksanakan tugas dengan baik, dengan gaya kepemimpinan baik dan kondusif 

akan mendorong seseorang bekerja dengan maksimal, yang akan berdampak pada 

keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan public. 

Kinerja seseorang pegawaimerupakan aspek penting dalam mendorong  

keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan untuk melayani masyarakat, 

pelayanan public adalah wadah untuk memberikan masyarakat legalitas dari 

pemerintah, untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pelayanan public yang 

maksimal sangat dibutuhkan pegawai yang mampu bersikap professional dalam 

melaksanakan tugasnya denagan baik. 

 Salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

tingkat kepuasan kerja pegawai itu sendiri terhadap pekerjaannya, yang meliputi: 

gaji, terhadap atasan, lingkungan kerja, hubungan dengan teman kerja, dan 

pekerjaan itu sendiri. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek 

dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan aspek-aspek individu, maka 

ada kecenderungan semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Ketika pegawai 

puas terhadap pekerjaannya para pegawai akan mencoba untuk berusaha sebaik 

mungkin untuk menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya pegawai yang tidak 
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puas dapat pula mengurangi usaha untuk menyelesaikan pekerjaannya, termasuk 

dengan melakukan perilaku yang menyimpang, seperti penurunan tingkat disiplin 

dalam kerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan tidak sungguh-sungguh. 

Persoalan kepuasan kerja akan dapat terlaksanakan dan terpenuhi apabila 

beberapa variabel yang mempengaruhi sangat mendukung. Variabel yang 

dimaksud adalah kepemimpinan dan kedisplinan dan motivasi kerja para pegawai 

dalam organisasi pemerintahan.. 

 Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan 

organisasi, bahkan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi di 

dalam maupun di luar organisasi. Setiap pemimpin dapat memberikan pengaruh 

terhadap bawahannya, misalnya terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 

 Konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah 

untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di 

wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup 

efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai sebuah 

lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang 

melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya 

yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. 

 Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 

pelayanan public merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari 
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siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu 

sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap 

individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

sehingga mampu memberikan hasil yang maksima.Dimana keberhasilan 

organisasi sangat tergantung pada peran manusia didalamnya karena manusia 

sebagai sumber daya yang potensial dan merupakan sumber kekuatan  

 Kelurahan adalah ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat, dimana pelayanan bersentuhan langsung dengan masyarkat, 

dalammengurus berbagai keperluan terkait dengan surat menyurat serta legalitas 

berasal dari kelurahan kemudian dilanjutkan ketingkat selanjutnya. Masalah 

mengenai kinerja pegawaiSipil Negara seringkali dihadapi banyak instansi 

pemerintah yang mana masalah yang dihadapi menyangkut tentang sarana dan 

prasarana dan kedispilinan, hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai Sipil 

Negara dan juga kurangnya pegawai yang bekerja di organisasi tersebut sehingga 

dapat menghambat jalannya proses penyelesaian pekerjaan serta masalah 

mengenai kedisiplinan Pegawai Sipil Negara. Oleh karena itu Kantor  Dianas tata 

ruang Kabupaten Pangkep sebagai organisasi publik dituntut untuk meningkatkan 

kinerja pegawai yang ada dalam organisasi. Melihat dari tugas dan fungsi yang 

diemban oleh setiap individu dalam organisasi maka dituntut kinerja yang optimal 

dalam mencapai tiap tujuan yang telah ditetapkan, namun berdasarkan observasi 

awal secara umum kinerja yang ditunjukkan oleh pegawaiur sipil Negara dalam 

pelayanan public pada Kantor  Kantor  Dianas tata ruang Kabupaten Pangkep  
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belum optimal dimana terdapat pegawai yang kurang menyadari tugas dan 

fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam 

menjalankan tugasnya sehingga masih terdapat Pegawaiur Sipil Negara yang 

belum melaksanakan tugasnya dengan baik terlihat dari beberapa keluhan dari 

masyarakat dari segi waktu yang lama mengurus surat menyurat seperti 

pengurusan rencana kerja bidang tata ruang, perumusan kebijakan teknis 

pelaksanaan dan pembinaan tata ruang wilayah dan kabupaten serta evaluasi dan 

penyusunan laporan pelaksaan kerja bidang tata ruang. Selain itu masih adanya 

keluhan instansi mengenai lambatnya pelayanan beberapa  kegiatan penyusunan 

rencana kerja disebabkan kemampuan pegawaisipil dalam mengoperasikan 

peralatan teknologi seperti computer dan lain-lain sebagainya. 

Kedisplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan 

manusia, karena seorang manusia tanpa disiplin yang kuat akan merusak sendi-

sendi kehidupannya,  yang akan membahayakan dirinya dan manusia lainnya, 

bahkan alam sekitarnya (Hani, 2015).Menurut Hamali (2016:214) disiplin kerja 

yaitu: “suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan dapat 

menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan 

peraturan, dan nilai tinggi dari pekerjaan dan prilaku yang baik. 

Dalam Peraturan Pemerintah  No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 

dinyatakan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 

dijatuhi hukuman disiplin. Oleh karena itu,  kedisplinan memiliki tujuan untuk 
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melatih dan mendidik seseorang untuk mengembangkan kontrol dirinya dan 

membantu seseorang untuk mengenali perilaku yang salah untuk kemudian 

dievaluasi serta mengerti kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan peraturan 

sekaligus juga tahu kapan waktu untuk mengesampingkannya. Sehingga dari hal 

tersebut seorang pegawai dapat melaksanakan kedisiplinan dengan baik dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

Permasalah sangat mendasar dalam pemerintah kelurahan adalah tingkat 

kedisplinan sebagian dari dari Pegawai Negara belum tanpak optimal dimana 

kehadiharan dikantor seringkali tidak tepat waktu.Hal ini tentu saja menjadi fokus 

kajian yang menarik untuk diteliti dikarenakan bahwa kinerja adalah sesuatu yang 

sangat penting dan harus dimiliki oleh tiap individu yang terlibat didalam 

organisasi. Kinerja bukan saja menyatakan soal hasil akhir tapi juga bagaimana 

proses kerja berlangsung, yang mana proses inilah yang akan menentukan 

pencapaian kerja seseorang. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses 

dari kinerja Pegawai Sipil Negara bisa berjalan secara optimal, para pemimpin 

harus memperhatikan bagaimana para pegawai bisa meningkatkan kinerjanya 

secara maksimal.  

Motivasi kerja merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan 

individu.Sikap dan nilai tersebut merupakan sesuatu yang invisible yang 

memberikan kekuatan yang mendorong individu untuk bertingkah laku dalam 

mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu arah 

perilaku kerja (kerja untuk mencapai tujuan) dan kekuatan prilaku (seberapa kuat 
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usaha individu dalam bekerja, Motivasimerupakan sebuah determinan penting 

bagi kinerja individual untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemajuan 

suatu Organisasi pemerintahan(Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala,2013:3) 

Dalam kehidupan berorganisasi, pemberian dorongan sebagai bentuk 

motivasi kerja kepada bawahan penting dilakukan untuk meningkatkan prestasi 

pegawai, motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

para pegawai mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala 

daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Malayu, 2015). Motivasi merupakan 

faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan kerja,  dan meningkatkan 

kinerja para pegawai dalam lingkup pemerintahan. 

Kemampuan seseorang pemimpin sangat tergantung pada tingkat 

pemahaman, tingkat pengetahuan dan tingkat ketrampilan yang diperoleh dan 

dimiliki secara personil baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman dan 

pemahaman akan tugas dan fungsi masing-masing dinas yang akan dipimpinya. 

Pemimpin yang baik harus mampu memahami dan menerapkan segala program 

dan kebijakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.Sehingga dapat 

mendorong kinerja pegawaiur sipil secara maksimal untuk mencapai hasil yang 

maksimal dan yang diinginkan bersama.Hal ini mendasari peneliti mengangkat 

judul tentang “  Pengaruh Faktor Kepemimpinan, Kedisplinan, dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Pegawaiur Sipil pada Kantor Dinas Tata Ruang 

Kabupaten Pangkep. 
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1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Kepemimpinan, Kedisplinan dan Motivasi Berpengaruh secara 

parsial Terhadap Kinerja Pegawai Sipil pada Kantor Dinas Tata Ruang 

Kabupaten Pangkep. 

2. Apakah  Kepemimpinan, Kedisplinan dan Motivasi Berpengaruh secara  

Simultan Terhadap Kinerja Pegawaiur Sipil pada Kantor Dinas Tata 

Ruang Kabupaten Pangkep. 

3. Variabel manakah yang diantara Kepemimpinan, Kedisplinan dan 

Motivasi berpengaruh dominan terhadap kinerja Pegawai Sipil  Kantor 

Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan  permasalahan tersebut diatas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pengaruh  kepemimpinan, Kedisplinan dan Motivasi   

Terhadap Kinerja Pegawai Sipil pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten 

Pangkep. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh  kepemimpinan, Kedisplinan dan Motivasi  

Terhadap Kinerja Pegawai Sipil pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten 

Pangkep. 

3. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang  Kabuapten Pangkep. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat 

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.  Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen khususnya 

dibidang pengendalian internal sebagai upaya untuk menghindari hal-hal 

terjadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pegawai. 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan bagi pimpinan Organisasi pemerintahan dalam 

menerapkan pengendalian internal secara benar dan akurat untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepada masing-masing pegawainya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang 

dengan mengangkat judul yang sama untuk melihat hasil akhir dari penelitiannya 

dengan cara membandingkan dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Hasil penelitian terdahulu menggambarkan adanya kesamaan variabel 

dan indikatornya, namun hasil akhirnya berbeda. Perbedaan inilah yang akan 

membedakan satu penemuan baru yang menjadi ciri khas tersendiri bagi setiap 

orang dalam penelitiannya.  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

1. Anna Rachmania Rambe, 2016. Pengaruh kepemimpinan, Motivasi dan 

Disilpin Kerja terhadap Kinerja Pegagai Aparatur Sipil Negara pada  Kantor 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi, dan Disiplin Kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Jakarta. Tesis. 

2. Utarai, 2015. Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan Dan Kedisiplinan 

Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Wonogiri). Skripsi. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa  variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai hal 

ini ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,001 < α sehingga H1 diterima 

dengan taraf signifikansi (0,001 < 0,05). Sedangkan variabel kepemimpinan 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikan sebesar 0,382 > α sehingga H2 ditolak dengan taraf 

signifikansi (0,382 > 0,05). Begitupula pada variabel kedisiplinan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini ditunjukkan oleh 

nilai signifikan sebesar 0,134 > α sehingga H3 ditolak dengan taraf 

signifikansi (0,134 > 0,05). 

3.  Safitriani. 2016. Judul; Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Di Kab. Jeneponto.Hasil 

penelitian menunjukkan  bahwa kedisplinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olah Raya Kabupaten Jeneponto. 

4. Putri Kemala Dewi. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediating Di 

Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pemukiman Provinsi Sumatera 

Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap motivasi dan kinerja pegawai. 2. Komunikasi, 

iklim organisasi, disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

motivasi kerja pegawai dan kinerja pegawai. 3. Motivasi kerja sebagai 

variabel mediating mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja 

pegawai.  

5. Falah Laila, 2016.Judul Tesis:  Analisis Faktor - Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Pegawai. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada 
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UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo Kabupaten 

Boyolali. b. Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pegawai 

pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali. c. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali. d. Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah 

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

6. Ardhi Firmansyah1 , Tri Wahju Wirjawan2. 2018. Judul Tesis : Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Pt Hankook Tire Indonesia ( Manufacturing 2 Grup B ). Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa Berdasarkan Uji Analisa Data Yang Diperoleh, Secara 

Parsial Dan Simultan Variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan 

Komunikasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai. 

7. Krisnawati Wiji Rahayu, 2018. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja Pegawai 

pada  Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur 

8.  Riandhika Yossy Kartikasari, 2017.  Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Komando 0728 Daerah 

Kabuapten Wonogiri. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa  

Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhapad Kinerja pegawai 

pada Komando Rayon 0728.  Motivasi  dan Disiplin Kerja berpenaruh positif 
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dan tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Komando Rayon 0728 

Kabuapaten Wonogiri. 

9. Tri Eva Juniangsih Ritonga(1*), Usman Tarigan(2), 2015Pengaruh 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sub.Dolog Wil.Iv 

Padangsidimpuan (Studi Pada Kantor Sub.Dolog Wil.Iv Padangsidimpuan). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari hasil 

analisis deskriptif variable kepemimpinan yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Sub. Dolog Wil.IV Padangsidimpuan adalah 

apabila pimpinan melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, memberi 

keteladanan yang baik terhadap bawahan, dan pemimpin memberi alternative 

pemecahan masalah yang belum ada aturannya. 

10. Afny. D. Tatulus Jantje Mandey Joyce Rares, 2019. Judul :Pengaruh 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan 

Tagulandang Kabupaten Sitaro. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa  

hubungan fungsional pengaruh peran kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai ialah positif dan  signifikan. 

11. Patri Hasni1) , Djatmiko Noviantoro2)*, Dian Septianti3), 2020. Judul : 

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Win Acces 

Telecommunication Palembang Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa 

menunjukkan bahwa secara kepemimpinan dan kepuasan kerja secara parsial 

dan simultan berpengaruh terhadap kinerja dengan signifikansi sebesar 0,000. 
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Secara langsung pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja sebesar 41% 

sedangkan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja melalui kepuasana kerja 

sebagai variabel intervening adalah sebesar 13%. Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa kepuasan kerja tidak terbukti sebagai variabel 

intervening. 

12. Faisal, 2016. Judul :Analisis Gaya Kepemimpinan Terhadap  Kinerja 

Pegawai. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa  gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja sebesar 10,492, dan variabel gaya 

kepemimpinan yang dominan berpengaruh terhadap kinerja terdapat pada 

gaya kepemimpinan yang suportif sebesar 3,705, Penulis berkesimpulan 

bahwa Organisasi pemerintahan sebaiknya tetap mempertahankan gaya 

kepemimpinan suportif untuk meningkatkan kinerja pegawainya. 

13. Eko Partono, 2018, Judul.Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi 

Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bank BNI 

Syariah Kc Surakarta. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kepemimpinan 

secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai, sedangkan motivasi kerja dan budaya organisasi secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Uji 

menunjukkan kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan pengaruh sebesar 

46,8% sisanya 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. 
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2.2    Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di 

dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak 

tertentu untuk mencapai tujuan.Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Pemimpin adalah orang 

yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk 

mengurus atau mengatur orang lain. Jadi, Seorang pemimpin wajib memiliki 

kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang 

menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab 

pada sebuah organisasi (Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz,2014:126).Menurut 

Wahjosumidjo (2005:17) kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat- 

sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, 

hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan 

persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang legitimasi pengaruh. Miftah Thoha 

(2010:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, 

atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun 

kelompok.Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatuorganisasi 

ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. 

Menurut C. Turney (1992) dalam Martinis Yamin dan Maisah (2010: 74) 

mandefinisikan kepemimpinan sebagai suatu group proses yang dilakukan oleh 
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seseorang dalam mengelola dan menginspirasikan sejumlah pekerjaan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik- teknik manajemen.  

Menurut George R. Terry (Miftah Thoha, 2010: 5) mengartikan bahwa 

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya 

diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok 

dan budayanya.  

Sementara, menurut A.Dale Timple (2018:58) mengartikan 

Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari 

keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 

Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan 

arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat 

dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi.  

Menurut Sudarwan Danim (2014:56) kepemimpinan adalah setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan 

memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Martinis Yamin dan Maisah (2010:74) kepemimpinan adalah suatu proses 

mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota 

kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan 

bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang 

biasa kita sebut sebagai pemimpin.Pemimpin adalah seseorang dengan 
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wewenangkepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan 

sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.Pemimpin adalah mereka yang 

menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian 

pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan Organisasi pemerintahan.Pemimpin 

pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan 

segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Secara sederhana pemimpin 

yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga 

akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu.  

Menurut Kartini Kartono (2013: 48) mengemukakan kepemimpinan 

sebagai berikut: Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi 

khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitasaktivitas tertentu, 

dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri- ciri 

karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi.Jelasnya sifat-sifat 

utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh 

kelompoknya, juga bersangkutan, serta cocok-pas dengan situasi dan zamannya. 

Menurut Robbins & Judge (2015:217) menyatakan kepemimpinan sebagai 

kemampuan yang dapat mempengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian 

sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk sebuah Organisasi 

pemerintahan kepemimpinan merupakan faktor yang krusial, karena Organisasi 

pemerintahan membutuhkan nahkoda atau motor penggerak bagi anggotanya yang 

diharapkan akan berdampak baik bagi Organisasi pemerintahan ke arah yang lebih 

baik di setiap waktunya, salah satunya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan 
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untuk mencapai visi atau tujuan Organisasi pemerintahan sebagai pengerak 

bawahannya untuk melaksanakan pekerjaanya (Syaid, 2014). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tententu 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang 

pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan 

dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya 

timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata 

lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana 

kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai 

dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.  

2.3     Teori-Teori Kepemimpinan 

 Wursanto (2002:197) menyatakan teori kepemimpinan adalah 

bagaimanaseseorang menjadi pemimpin atau bagaiman timbulnya seorang 

pemimpin. Beberapa teori tentang kepemimpinan yaitu:  

1. Teori Kelebihan  

Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia 

memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang 

harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup 3 hal yaitu kelebihan ratio, 

kelebihan rohaniah, kelebihan badaniah. 

2. Teori Sifat  

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik 

apabila memiliki sifat-sifat yang positif sehingga para pengikutnya dapat 
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menjadi pengikut yang baik, sifat-sifat kepemimpinan yang umum misalnya 

bersifat adil, suka melindungi, penuh rasa percaya diri, penuh inisiatif, 

mempunyai daya tarik, energik, persuasif, komunikatif dan kreatif.  

3. Teori Keturunan  

Menurut teori ini, seseorang menjadi pemimpin karena keturunan atau 

warisan, karena orangtuanya seorang pemimpin maka anaknya otomatis akan 

menjadi pemimpin menggantikan orangtuanya.  

4. Teori Kharismatik  

Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena orang 

tersebut mempunnyai kharisma (pengaruh yang sangat besar).Pemimpin 25 

ini biasanya memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang sangat 

besar. 

5.  Teori Bakat  

Teori ini disebut juga teori ekologis, yang berpendapat bahwa pemimpin lahir 

karena bakatnya.Ia menjadi pemimpin karena memang mempunyai bakat 

untuk menjadi pemimpin. Bakat kepemimpinan harus dikembangkan, 

misalnya dengan memberi kesempatan orang tersebut menduduki suatu 

jabatan. 

6. Teori Sosial  

Teori ini beranggapan pada dasarnya setiap orang dapat menjadi 

pemimpin.Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin asal dia 

diberi kesempatan.Setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena 
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masalah kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui pendidikan formal 

maupun pengalaman praktek. 

Sementara, dalam literature-literatur lain, teori-teori kepemimpinan dapat 

diuraikan sebagai berikut  

1. Teori Sifat  

Teori yang berusaha untuk mengiclentifikasikan karakteristik khas (fisik, 

mental, kepribadian) yang diasosiasikan dengan keberhasilan 

kepemimpinan.Mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai 

sifat dengan kriteria sukses tertentu.Teori ini menekankan pada atribut-atribut 

pribadi dari para pemimpin. Dasar teori ini adalah asumsi bahwa beberapa 

orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak 

dipunyai orang lain seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang 

mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasife 

yang tidak tertahankan. Teori kepemiminan ini menyatakan bahwa 

keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan 

½emampuan luar biasa dari seorang pemimpin. 

1. Inteligensia. 

Dalam ulasan studi, Ralph Stogdill menemukan bahwa para pemimpin 

lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Satu penemuan yang signifikan 

adalah adanya. perbedaan inteligensia yang ekstrim antara pemimpin dan 

pengikut yang dapat menimbulkan gangguan. Sebagai contoh, seorang 

pemimpin dengan IQ yang cukup tinggi berusaha untuk mempengaruhi 

suatu kelompok yang anggotanya memiliki IQ rata-rata kemungkinan tidak 
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akan mengerti mengapa anggota-anggotanya tidak memahami 

persoalannya.  

2. Kepribadian  

Beberapa hasil penelitian menyiratkan bahwa sifat kepribadian seperti 

kesiagaan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri diasosiasikan 

dengan kepemimpinan yang efektif. c). Karakteristik fisik Studi mengenai 

hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan karakteristik fisik seperti 

usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan memberikan hasil-hasil 

yang bertolak belakang. Menjadi lebih tinggi dan lebih berat dari rata-rata 

kelompoknya tentu saja tidak menguntungkan untuk meraih posisi 

pemimpin. 

2. Teori Pribadi-Perilaku  

Di akhir tahun 1940-an para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran 

bahwa bagaimana seseorang berperilaku menentukan keefektifan 

kepemimpinan seseorang. Daripada berusaha menemukan sifat-sifat, 

mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-

pengikutnya.a). Studi dari University of Michigan Telah kepemimpinan 

yang dilakukan pada Pusat Riset dan Survei Universitas Michigan, 

mempunyai sasaran: melokasi karakteristik perilaku kepemimpinan yang 

tampaknya dikaitkan dengan ukuran keefektifan kinerja. Melalui 

wawancara dengan pemimpin dan pengikutnya, para peneliti 

mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan yang berbeda, disebut 

sebagai job-centered / berorientasi pada pekerjaan dan emplqyee-centered 
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/berorientasi pacla pegawai. 1). Pemimpin yang job-centered (berorientasi 

pacla tugas) menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahan melakukan 

tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Pemimpin 

ini mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan, dan hukuman untuk 

mempengaruhi sifat-sifat dan prestasi pengikutnya.Perhatian pada orang 

dilihat sebagai suatu hal mewah yang tidak dapat selalu dipenuhi oleh 

pemimpin. 2). Pemimpin yang berorientasi pegawai percaya dalam 

mendelegasikan pengambilan keputusan dan membantu pengikutnya 

dalam memuaskan kebutuhannya dengan cara membentuk suatu 

lingkungan kerja yang suportif. Pemimpin yang berpusat pada pegawai 

memiliki perhatian terhadap kemajuan, pertumbuhan dan prestasi pribadi 

pengikutnya.Tindakan-tinclakan ini diasumsikan dapat memajukan 

pembentukan dan perkembangan kelompok. b). Studi dari Ohio State 

University Di antara beberapa program besar penelitian kepemimpinan 

yang terbentuk setelah Perang Dunia II, satu yang paling signifikan adalah 

penelitian yang dipimpin oleh Fleishman dan rekan-rekannya di Ohio 

State University (dikutip dari buku Organisasi). Program ini menghasilkan 

perkembangan teori dua faktor dari kepemimpinan.Suatu seri penelitian 

mengisolasikan dua faktor kepemimpinan, disebut sebagai membentuk 

struktur dan konsiderasi. 1). Membentuk struktur, melibatkan perilaku di 

mana pemunpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-

hubungan di dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran 

komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang 
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benar. Pemimpin yang memiliki kecenderungan membentuk struktur yang 

tinggi, akan memfokuskan pada tujuan clan hasil. 2). Konsiderasi, 

melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, 

menghargai, kehangatan, clan komunikasi antara pemimpin clan 

pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsiderasi tinggi menekankan 

pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi. 

3. Teori Kepemimpinan Situasional  

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa 

pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi 

sebelum mengunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini 

mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam 

perilaku manusia. 

 

2..4Prinsip-Prinsip Kepemimpinan 

Prinsip- Prinsip Kepemimpinan Menurut Bernes dalam buku Prilaku 

Dalam Keorganisasian mengatakan seorang pemimpin dalam tim kaizen 

memfokuskan perhatiannya pertama kepada manusia baru kemudian pada 

hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari tugas 

supervisor. Prinsip kepemimpinan kaizen menurut Bernez dikemukakan dengan 

mempertimbangkan bahwa kaizen mengandung sembilan prinsip, yaitu:  

1. Mengadakan peningkatan secara terus menerus. Sudah menjadi sifat alamiah 

suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka kita pengalihan perhatian 

pada suatu yang baru. Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir dari suatu 

tugas, keberhasilan adalah suatu langkah maju berikutnya.  
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2. Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bisa 

mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat, dan juga sama 

secepatnya dapat mewujudkan kemampuan. 

3. Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan 

adalah kekuasaan pribadi. Tetapi bagi organisasi kaizen, ilmu adalah untuk 

saling dibagikan dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah 

sumber efisiensi yang besar.  

4. Menciptakan tim kerja. Dalam organisasi Kaizen tim adalah bahan bangunan 

dasar yang membentuk struktur organisasi. Masing-masing pegawai secara 

individual memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, prestasi 

kerja dan peningkatannya.  

5. Memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi kaizen 

tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi 

yang terjadi dalam Organisasi pemerintahan secara murni berpusat pada hal-

hal yang memiliki kultur yang saling menyalahkan.  

6. Mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat 

alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan suasana 

harmonis dengan rekan sekerja di dalam tim dan prinsi-pprinsip utama 

Organisasi pemerintahan, sehingga sifat-sifat individual yang terpenting bisa 

tetap terjaga.  

7. Memberikan informasi pada pegawai. Informasi merupakan hal yang penting 

dalam Organisasi pemerintahan kaizen. Para pemimpin dan para manajer 

mengakui bahwa pegawai tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi 
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melebihi tugas sehari-hari mereka. h. Sebagai contoh tugas mereka dalam 

sistem sasaran Organisasi pemerintahan, siklus kaizen atau siklus kualitas 

tim-tim proyek. 

8. Memberikan wewenang pada setiap pegawai. Melalui pelatihan berbagai 

keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab, pengambilan keputusan, akses 

sumber-sumber data dan anggaran, timbal balik reputasi Organisasi 

pemerintahan, dan penghargaan, maka para pegawai kaizen memilih kekuatan 

untuk cara memengaruhi urusan diri mereka sendiri dan urusan Organisasi 

pemerintahan. 

 

2.5  Sifat-Sifat Kepemimpinan 

Menurut George R Terry dalam buku Manajemen sumber daya manusia 

mengatakan ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan, sifat-sifat tersebut 

adalah;  

1. Energi  

Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang 

baik pula, jasmani maupun rohani.Seorang pemimpin harus sanggup bekerja 

dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu 

dibutuhkan tenaganya, iya harus sanggup melaksanakannya mengingat 

kedudukannya dan fungsinya. Karena itu kesehatan fisik dan mental benar-

benar diperlukan bagi seorang pemimpin. 

2. Memiliki stabilitas emosi  

Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari purbasangka, 

kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya ia harus tegas, 
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konsekuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri 

dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya.  

3. Motivasi pribadi  

Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya 

sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya.Kekuatan dari luar hanya bersifat 

stimulus saja terhadap keinginankeinginan untuk menjadi pemimpin.Hal 

tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam 

bekerja dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya 

4. Kemahiran mengadakan komunikasi  

Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan 

baik secara lisan maupun tulisan.Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk 

mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi 

kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. 

5. Kecakapan mengajar  

Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah 

seorang guru yang baik.Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan 

orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. 

6. Kecakapan sosial  

Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya.Ia harus 

mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga 

mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya.  
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7. Kemampuan teknis  

Meskipun dikatakan bahwa Semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, 

makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan 

manajerial skillnya, namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan 

juga. Karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini seorang pemimpin 

akan lebih udah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas, 

(Susilo Martoyo, 2020: 184) 

2.6    Gaya – Gaya  Kepemimpinan 

Dalam memimpin setiap orang dalam suatu instandi diperlukan perpaduan 

tentang perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada gaya pemimpin dalam 

hubungannya dengan bawahan. Para peneliti telah mengidentifikasikan dua gaya 

kepemimpinan : gaya de- - ngan orientasi tugas (task-oriented) dan gaya dengan 

orientasi pegawai (employ ee-oriented). Manajer berorientasi tugas mengarahkan 

dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas 

dilaksanakan sesuai yang diinginkannya. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini 

lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan dariPada pengembangan dan 

pertumbuhan pegawai. Manajer berorientasi pegawai mencoba untuk lebih 

memotivasi bawahan dibanding mengawasi mereka.Mereka mendorong para 

anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan 

kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, mencipta-

kan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan 

menghormati dengan para anggota kelompok. Dalam kepemimpinan terdapat  5 

jenis gaya kepemimpinan yang paling umum, yaitu: demokratis, autokratis, 
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transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Berikut penjelasan masing-

masing gayakepemimpinan tersebut. 

1. Gaya Demokratis  

Dengan mengadopsi gaya demokratis, seorang pemimpin menjadikan anggota 

timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Setiap anggota 

timmemiliki suara yang sama bobotnya. Selain itu, pemimpin dengan gaya ini 

melibatkan semua anggota tim untuk mencapai goals bersama. 

2. Gaya Autokratis.  

Sementara itu, pemimpin dengan gaya autokratis berkebalikan dengan 

demokratis. Mereka memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta 

pertimbangan dari anggota organisasi. Gaya otokratis tidak sesuai dalam 

semua situasi setiap saat, tetapi dapat sangat berguna dalam karier tertentu, 

seperti dinas militer, dan dalam kasus tertentu, seperti saat krisis. Steve Jobs 

dikatakan memiliki gaya kepemimpinan otokratis. Sementara gaya 

demokratis mencari konsensus, gaya otokratis kurang tertarik pada konsensus 

dan lebih tertarik pada kepatuhan terhadap perintah. 

3. Gaya Transformasional.  

Pemimpin yang mengadopsi gaya transformasional ingin melakukan 

perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, 

membalikkan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Pemimpin 

dengan gaya ini contohnya adalah Robert C. Smith, seorang yang melunasi 

utang mahasiswa seluruh kelas angkatan 2019 di Morehouse College. Selain 
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itu, ada juga Oprah. Banyak yang menyebut mereka dengan gaya 

kepemimpinan ini adalah agen perubahan. 

4. Gaya Transaksional.  

Pemimpin dengan gaya transaksional tidak akan mengubah keadaan yang 

sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan 

semestinya. Fokus lebih ditekankan untuk rencana-rencana jangka 

pendek.Kekurangannya, anggota tim akan kurang bisa mengekspresikan 

kreativitas mereka. 

5. Gaya Laissez-Faire.  

Gaya kepemimpinan yang terakhir adalah laissez-faire. Pemimpin akan 

meminta timnya untuk  untuk membantu memimpin organisasi. Dalam 

Organisasi pemerintahan dengan gaya kepemimpinan laissez-faire, struktur 

manajemen cenderung datar, yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan 

kepemimpinan laissez-faire, anggota tim mungkin bertanya-tanya siapa 

pembuat keputusan akhir atau dapat mengeluh tentang kurangnya 

kepemimpinan, yang dapat diterjemahkan menjadi kurangnya arahan. 

 

 

2.7       Kriteria Seorang Pemimpin  

Menurut Vietzal Rivai dan Boy Raffi Amar dalam buku pemimpin dan 

kepemimpinan dalam organisasi mengatakan Seorang pemimpin dalam suatu 

organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejati 

kriteria tersebut, yaitu;  
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1. Pengaruh; seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang– orang 

yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh 

itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang ain tunduk pada 

apa yang dikatakan sang pemimpin.  

2. Kekuasaan/power; seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain 

karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai 

keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin 

tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan dan 

kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin ini menjadikan orang lain akan 

tergantung pada apa yang dimiliki seorang pemimpin, tanpa itu ia tidak akan 

bisa berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat 

simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak merasa saling diuntungkan.  

3. Wewenang; wewenang disini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan 

kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan 

suatu hal/ kebijakan. Wewenang disini juga dapat dialihkan kepada pegawai 

oleh pimpinan apabila pemimpin percaya bahwa pegawai tersebut mampu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga 

pegawaidiberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan 

dari segi sang pemimpin.  

4. Pengikut ; seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan / power 

dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak 

memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan 

mengikuti apa yang dikatakan pemimpin. 
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2.8   Pengertian Kedisplinan 

 Secara etimologis disiplin berasal dari bahasa latin”disipel” yang artinya 

pengikut.  Namun seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami 

perubahan menjadi “disiline” yang berarti kepatuhan atau yang menyangkut tata 

tertib.  Disiplin kerja adalah suatu sikap ketaatan seseorang terhadap aturan atau 

ketentuan yang berlaku dalam organisasi, yaitu menggabungkan diri dalam 

organisasi itu atas dasar keinsafan, bukan unsur paksaan (Wursanto dalam 

Masyjui,2005). 

 Disiplin yaitu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadapperaturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak untuk menerima sanksi-sanksinya 

apabila seseorang pegawai melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya (Sastrohadiwirja dalam Labudo,2013. Disiplin merupakan bentuk 

pengendalian bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan 

merunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi, tindakan 

disiplin digunakan oleh organisasi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran 

dari aturan-aturan atau harapan-harapan, sedangkan keluhan-keluhan digunakan 

oleh pegawai yang merasa hak-haknya telah dolanggar oleh organisasi. Disiplin 

kerja pada pegawai sangat dibutuhkan karena apa yang menjadi tujuan organisasi 

akan sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja (Roffi,2012). 

 Disiplin adalah  sikap dari individu atau kelompok yang mencerminkan 

ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi, 

sedangkan pengertian disiplin kerja dapat dikatakan sebagai sikap dari seseorang  
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atau kelompok yang taat dan patuh terhadap peraturan atau tata tertib yang 

ber;laku dalam melakukan tugas dan kewajibannya pada suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan pemerintah (Suprayitno,2017) . Disiplin bila sudah menyatu 

dengan diri para pegawai, maka sikap atau perbuatan yang akan dilakukan bukan 

lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan akan sebaiknya akan 

membebani dirinya bila tidak  berbuat sebagaimana mestinya. Dengan demikian  

disiplin kerja seseorang dalam bekerja merupakan sikap atau perlakukan ketaatan, 

ketertiban, tanggung jawab dan loyalitas pegawai terhadap segala tata tertib yang 

berlaku dalam organisasi pemerintahan. 

 Bila para pegawai bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan 

organisasi maka peraturan itu menjadi efektif.  Disiplin kerja bila  pegawai datang 

tepat waktu, mempergunakan alat kantor dengan rasa tanggung jawab, hasil 

pekerjaan memuaskan dan bila bekerja dengan semangat tinggi (Larterner dalam 

Prihantoro.2012). Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu  perilaku serta sebagai suatu upaya meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati peraturan-peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, 

Sutrisno dalam Labudo,2013)  

 Disiplin kerja adalah sikap pribadi para pegawai dalam hal ketertiban dan 

ke4tentuan diri yang dimiliki oleh para pegawai dalam bekerja di suatu instansi 

pemerintah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dirinya, orang 

lain, atau lingkungannya (Aritonang dalm Prestawan,2010).  
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 Dispilin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, mematuhi dan 

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta 

sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya 

apabila para pegawai melakukan pelanggaran aturan-aqaturan, tugas, wewenang 

yang diberikan kepadanya (Siswanto dalam Sopian,2016). 

 Menurut Abdurrahman, kedisiplinan berarti adanya kesediaan untuk 

memahami peraturan-peraturan atau larangan yang telah ditetapkan. Menurut 

Arikunto,2016. menyatakan bahwa kedisiplinan adalah suatu bentuk yang 

berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Peraturan dimaksud dapat ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun yang 

berasal dari luar.Sedangkan menurut Tu’u mendefinisikan disiplin adalah sebuah 

upaya untuk mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku, 

yang muncul karena adanya kesadaran diri bahwa ketaatan itu berguna bagi 

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Sementara, menurut Prijadarmanto 

kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan ketertiban. 

 Berdasarakan pendapat bebrapa para ahli tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedisplinan kerja adalah merupakan sikap ketaatan dan 

kesetiaan seseorang atau kelompok  terhadap peraturan tertulis atau tidak tertulis 

serta menerima sanksi-sanksinya apabila para pegawai melakukan suatu 

pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
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kepadannya, hal tersebut tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan pada 

suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

 

2.9     Bentuk Kedisplinan Kerja 

 Tindakan pendisiplinan kepada pegawai haruslah sama pemberlakuaanya. 

Disini tindakan disiplin berlaku bagi semua, tidak memilih, memilah dan 

memihak kepada siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi pendisiplinan 

yang sama termasuk bagi manajer atau pimpinan, karena pimpinan harus memberi 

contoh terhadap para bawahannya. Menurut Mangkunegara (2011:129) 

mengemukakan bahwa bentuk disiplin kerja yaitu:  

1. Disiplin preventif.   

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai untuk mengikuti dan 

mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh Organisasi 

pemerintahan. 

2. Disiplin korektif  

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam suatu peraturan 

dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman 

yang berlaku pada Organisasi pemerintahan. 

3. Disiplin progresif  

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 
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2.10  Tujuan Kedisplinan 

  Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan hasil semaksimal 

mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energy. Selain itu, 

disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, 

peralatan, dan perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian, senda 

gurau atau pencurian.Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang 

disebabkan karena kurang perhatian, ketidak mampuan dan 

keterlambatan.Disiplin berusaha mencoba permulaan kerja yang lambat atau 

terlalu awal mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau 

kemaslahatan. 

Disiplin juga berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat antara 

pegawai dan mencegah ketidak taatan yang disebabkan salah pengertian dan salah 

penafsiran. Disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh,jugaguna 

menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakantindakan individu 

dalam iktikad tidak baiknya terhadap kelompok, disiplin berusaha untuk 

melindungi prilaku baik dengan menetapkan respon yang dikehendaki. 

(Sutrisno,2009:92).  

Kedisiplinan dalam suatu organisasi dapat ditegakkan bilamana sebagian 

besar peraturan- peraturannya ditaati para anggota organisasi tersebut. Ada 

beberapa prilaku yang mudah menimbulkan persoalan atau pelanggaran peraturan 

disiplin antara lain yaitu: (Gondokusumo,20188 : 145)  

1. Terlalu banyak ngobrol dalam kerja.  

2. Sikap terlalu santai atau masa bodoh  
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3. Malas dan sedapat mungkin menghindari tugas  

4. Suka campur tangan dalam kerja orang lain akan tetapi kerja sendiri tidak 

beres  

5. Tidak suka dengan tugas sekarang, selalu bosan, gaji terlalu kecil, tentang 

pangkat kenapa tidak dinaikkan.  

6. Berlagak sangat sibuk padahal kerja yang dilakukan cuman sedikit  

7. Tidak tahu sesuatu yang harus dilakukan dengan berusaha menyelimuti hal 

ini karena malu. (terjadi antara pegawai baru dan yang lama).  

8. Sangat peka, tidak mampu membalas cemooh rekan kerja, rasa kurang 

percaya diri memandang semuanya salah kecuali dirinya sendiri  

9. Syarat kerja dirasa terlalu menekan, tidak memberi kelonggaran untuk 

sebentar-sebentar terlambat masuk atau sebentar-sebentar sakit  

10. Suka mengadu kepada pihak atasan, merasa hebat sekali karena pihak 

atasan meladeninya dan berlagak terhadap sesame kawan sekerja sehingga 

membangkitkan sesame mereka rasa benci dan juga takut.  

Menurut Moekijat,2012:39) tujuan utama dari disiplin adalah untuk 

mendorong pegawai berprilaku sepantasnya ditempat kerja, dimana prilaku yang 

sepantasnya ditetapkan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur 

berfungsi sama dengan peraturan undang - undang masyarakat.  

 

2.11    Faktor-Faktor Mempengaruhi Kedisplinan 

 Menurut Singodemidjo dalam Sutrisno (2016)menyatakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi disiplin kerja secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu : 
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a. Faktor dari dalam diri individu meliputi kepribadian, semangat kerja, 

motivasi kerja intrinsic serta kepuasan kerja 

b. Faktor dari luar individu meliputi motvasi kerja ekstrinsik, kepuasan 

mkerja, kepemimpinan, lingkungan kerja dan tindakan indisipliner yang 

diberikan 

Menurut Singodimejdjo dalam Sutrisno,2016, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan kerja yaitu ; 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

2. Tidak adanya keteladanan pimpinan dalam organisasi Pemerintahan 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil timdakan 

5. Ada tidaknya pengawasan dari pimpinan 

6. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai 

7. Terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

 

2.12. Indikator Kedisplinan 

 

     Salah satu yang menjadi indikator dari kedisplinan meliputi rendahnya 

disiplin kerja pegawai adalah Indikator disiplin kerja pegawai Adapun yang 

menjadi indikator dari rendahnya disiplin kerja pegawai adalah (Nitisemito 

1996:40)  

1. Turunnya produktivitas kerja Salah satu indikasi rendahnya disiplin kerja 

adalah ditunjukkan dari turunnya produktivitas kerja. Produktivitas yang 

turun karena kemalasan, penundaan pekerjaan,dan lain sebagainya. 



37 
 

Apabila terjadi penurunan prodiktivitas kerja bearti merupakan indikasi 

didalam organisasi terjadi penurunan disiplin krja.  

2. Tingkat absensi yang tinggi Apabila kedisiplinan kerja pegawai menurun 

maka dapat dilihat dari tinggkat kehadiran pegawai dalam bekerja tidak 

tepat waktu datang dan pulangnya,sering keluar pada jam istirahat  

3. Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan Rendahnya kedisiplinan 

kerja pegawai dapat dilihat dengan sering terjadinya kelalaian sehingga 

dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ini dapat 

dilihat bahwa pegawai tidak menggunakan secara efektif dan efisien dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehingga kemampuan organisasi tidak maksimal 

dalam memberikan kepercayaan pada pegawai. 

4. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi Indikasi lain yang 

menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan kerja pegawai adalah 

kecerobohan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan  

5. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan  

6. Sering konflik antar pegawai. Konflik atau perselisihan merupakan ketidak 

tenangan pegawai dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang 

sedang dilakukan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan 

organisasi. 

7. Turunnya produktivitas kerja Salah satu indikasi rendahnya disiplin kerja 

adalah ditunjukkan dari turunnya produktivitas kerja. Produktivitas yang 

turun karena kemalasan, penundaan pekerjaan,dan lain sebagainya. 
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Apabila terjadi penurunan prodiktivitas kerja bearti merupakan indikasi 

didalam organisasi terjadi penurunan disiplin krja.  

8. Tingkat absensi yang tinggi Apabila kedisiplinan kerja pegawai menurun 

maka dapat dilihat dari tinggkat kehadiran pegawai dalam bekerja tidak 

tepat waktu datang dan pulangnya,sering keluar pada jam istirahat  

9. Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan Rendahnya kedisiplinan 

kerja pegawai dapat dilihat dengan sering terjadinya kelalaian sehingga 

dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ini dapat 

dilihat bahwa pegawai tidak menggunakan secara efektif dan efisien dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehingga kemampuan organisasi tidak maksimal 

dalam memberikan kepercayaan pada pegawai.  

10. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi Indikasi lain yang 

menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan kerja pegawai adalah 

kecerobohan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan  

11. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan.  

12. Sering konflik antar pegawai. Konflik atau perselisihan merupakan ketidak 

tenangan pegawai dalam bekerja yang dapat mengganggu pekerjaan yang 

sedang dilakukan dan menurunkan produktivitas yang diharapkan 

organisasi. 

 

 

2.13    Pengertian Motivasi 

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata 



39 
 

movere, dalam bahasa inggris, sering disepadankan dengan motivation yang 

berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan 

atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan 

yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara – cara motivasi yang 

mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor – faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, 

kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu.Motivasi justru 

dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan 

melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka disimpulkan bahwa motivasi adalah 

sebuah dorongan, hasrat atau pun minat yang begitu besar di dalam diri seseorang 

pegawai, untuk mencapai suatu keinginan, cita-citra dan tujuan tertentu. Motivasi 

akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang 

diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan 

dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan 

mengubah perilakunya, untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan 

lebih baik. 
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2.14   Teori-Teori Motivasi 

 Motivasi juga mempunyai teori-teori yang melatarbelakanginya. Ada 

beberapa teori motivasi yang terkenal, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Maslow.  

Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk 

mendorong kehidupannya, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. 

Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. 

Kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga dan seterusnya. Hal 

tersebut akan terus terjadi, untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam 

hidupnya. 

2. Teori Keadilan.  

Adam Smith telah mengembangkan teori ini.Ia mengemukakan bahwa dalam 

teori temuannya ini terdapat 4 komponen utama, yaitu outcome, input, equity 

in equity dan comparison person.Outcome berarti segala sesuatu yang 

menghasilkan, contohnya adalah upah, bonus atau pun promosi jabatan. 

Maka, biasanya seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome 

tersebut.Input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang 

kinerjanya. Sementara equity in equity adalah perbandingan antara input dan 

outcome pegawai satu dengan lainnya. 

3. Teori Harapan.  

Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan 

individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Sehingga, 
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individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk 

mewujudkannya. 

4. Teori Motivasi Prestasi. 

Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan.Ia mengemukakan 

bahwa di dalam diri seorang pegawai pastilah memiliki energi potensial-

potensial.Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan oleh setiap individu, 

berdasarkan besarnya dorongan yang  ada di dalam dirinya. Sehingga, energi 

tersebut dapat menghasilkan harapan, prestasi juga keberhasilan dalam 

menjalani pekerjaan. 

 

2.14  Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Suwatno dan Donni Juni Priansa,2018menyatakan bahwaJenis – 

jenis motivasi yaitu :  

1. Motivasi positif (insentif positif)  

Memotivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri 

yang termotivasi untuk berprestasi baik dengan motivasi positif. Semangat 

seseorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat, karena 

manusia pada umumnya senang menerima yang baik – baik.  

 

2. Motivasi negatif (insentif negatif).  

Memotivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri 

sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan 

memotivasi negatif ini semangat dalam jangka waktu pendek akan 

meningkat, karena takut akan hukuman, teteapi untuk jangka waktu panjang 
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dapat berakibat kurang baik.Manfaat Motivasi 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. Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi 

akan membuat orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa 

dihargai atau diakui. Hal ini terjadi karena pekerjaannya itu betul – betul 

berharga bagi orang yang termotivasi. Orang akan bekerja keras karena 

dorongan untuk menghasilkan suatu target sesuai yang telah mereka 

tetapkan. Sedangkan, menurut Labudo, Yusritha, 2013 membagi jenis 

motivasi terbagi 2 bagian yaitu : 

1. Motivasi Internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap 

individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengararuh 

dari orang lain. 

2. Motivasi eksternal. Kebalikannya dari motivasi internal, motivasi 

ekternal berasal dari luar individu itu sendiri. Artinya bahwa, motivasi 

ini timbul akibat adanya rangasangan atau pengaruh dari orang lain, 

maupun hal yang berasal dari luar dirinya. 
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2.15  Tujuan Motivasi 

 Tujuan motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi. Dengan adanya motivasi kerja, di prediksi akan menambah energi 

pada sebuah pekerjaan. Menurut Hasibuan (2005), “Ada beberapa tujuan 

pemberian motivasi yaitu: 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai 

3. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai 

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai 

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai 

6. Mengefektifkan pengadaan pegawai 

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai 

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai 

10. Mempertinggi rasa tangung jawab pegawai 

Menurut Sofyandi (2008) bahwa, “Tujuan-tujuan dari motivasi antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai 

2. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai 

3. Mempertahankan kestabilan pegawai dalam Organisasi pemerintahan 

4. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja 

5. Mengefektifkan dalam pengadaan pegawai 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang kondusif 
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7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi pegawai 

8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab akan tugas, dan lain-lain“.   

Sementara menurut Arep (2003) manfaat yang diperoleh karena bekerja 

dengan orang orang yang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri orang yang 

termotivasi, seperti:  

a. Bekerja sesuai standar,  

b. Senang bekerja,   

c. Merasa berharga,  

d. bekerja keras,  

e. Sedikit pengawasan, danSemangat juang tinggi. 

2.16  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

 Dalam teori motivasi terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi 

motivasi kerja para pegawai, antara lain : 

1. Faktor Pemuas Kebutuhan.  

Faktor pemuas atau disebut juga dengan satisfier merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri sendiri.Oleh karena itu faktor pemuas juga bisa disebut 

sebagai instrinsic motivation.Adanya faktor pemuas akan mendorong setiap 

individu untuk selalu mendapatkan sebuah prestasi. Prestasi tersebut tentu 

mampu memberikan rasa puas tersendiri. Maka, hal-hal yang dapat 

mempengaruhi faktor pemuas adalah sebagai berikut 

a. Achievement.Achievement atau prestasi akan menjadi dorongan utama 

seseorang untuk semangat dalam bekerja. Ia akan memberikan kualitas 
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kerja yang baik, selalu berinovasi dan memberikan hasil yang 

memuasakan, sehingga mampu mencapai prestasi. 

b. Responbility. Selain prestasi ada juga responbility atau tanggung jawab. 

Setiap individu pastilah memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirinya. 

Rasa tanggung jawab itulah yang dapat mendorong individu, untuk 

melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. 

2.  Kepuasan Kerja.  

Kepuasan kerja merupakan teori yang dikembangkan dan berasal dari tingkat 

persamaan kepuasan. Teori ini mengemukakan bahwa, pribadi seseorang akan 

menentukan kepuasaan kerjanya sendiri. 

3.  Faktor Pemelihara.  

Tidak semua individu memiliki motivasi yang tinggi, sehingga tidak heran jika 

pencapaian atau pun prestasi setiap individu berbeda pula.Saat ini banyak 

fenomana individu kehilangan motivasi.Akibatnya akan putus asa dan 

menyerah, sehingga membuat dirinya tidak memiliki semangat untuk 

menjalani hidup dan pekerjaannya. Hal tersebut membuat individu harus 

mampu meningkatkan motivasi kerja.Namun, tidak semua individu dapat 

menaikkan motivasi di dalam dirinya.maka, di bawah ini akan diberikan tips 

mengenai cara meningkatkan motivasi kerja, yaitu sebagai berikut: 

a. Cari Pekerjaan Sesuai Minat Dan Bakat. Mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai dengan minat dan bakat Anda akan menambah motivasi dalam 

bekerja. Anda akan dengan senang hati dan iklas untuk melakukan 

pekerjaan tersebut.Akan banyak inovasi dan ide baru yang Anda 
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keluarkan, sehingga Anda pun akan memacu diri sendiri untuk selalu 

berprestasi dalam bekerja. Lakukanlah pekerjaan dengan senang hati, 

sehingga Anda akan termotivasi dengan sendirinya. 

b. Positive Thinking. Berpikiran positif tentu akan sangat berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri. Oleh karena 

itu, berpikirilah secara positif agar tersalur pula energy-energi baik di 

dalam tubuh.Hal ini akan memberikan rangsangan yang baik pula, 

sehingga akan menimbulkan motivasi yang besar di dalam diri untuk 

melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin. 

c. Terus Belajar. Anda harus terus belajar untuk menemukan hal-hal baru 

yang berasal dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat meningkatkan 

motivasi kerja anda menjadi lebih baik. Akan banyak pelajaran-pelajaran 

bermakna yang Anda temui di luar sana. 

d. Istirahat Cukup. Kualitas istirahat yang cukup juga dapat memacu 

motivasi di dalam diri. Istirahatlah bila otak dan badan Anda sudah 

menolak untuk bekerja. Kesehata tubuh juga penting, untuk menjaga 

kebugaran.Kebugaran tubuh yang baik mampu menghasilkan motivasi 

yang baik pula. Jadi, sayangilah tubuh Anda, jangan dipaksakan untuk 

terus bekerja! 

e. Dapatkan Penghargaan Yang Sesuai. Penghargaan dalam sebuah 

pekerjaan tentu akan menjadi tujuan dalam hidup. Untuk itu, pastikanlah 

bahwa Anda telah mendapatkan penghargaan atau pun gaji yang sesuai 

dengan pekerjaan Anda. 
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2.17    Konsep Kinerja Pegawai 

Kinerja berasal dari kata Job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai 

seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja,pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja (Lembaga 

Administrasi Negara;1992).  Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitias yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu,2004;67).Dalam melakukan suatu 

pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki kinerja yang tinggi, akan tetapi 

hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan banyak pegawai yang memiliki kinerja 

yang rendah atau semakin menurun walaupun telah banyak memiliki pengalaman 

kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun pengembangan 

terhadap sumber daya manusianya, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan 

motivasi kerja pegawainya. Kinerja pegawai yang rendah akan menjadi sutau 

permasalahan bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena kinerja yang 

dihasilkan pegawai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi dalam 

suatu Instansi Pemerintahan. 

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(perindividu) dan kinerja organisasi.Kinerja pegawai adalah hasil kerja 

perseorangan dalam suatu organisasi.Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas 

hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kata “kinerja” telah menjadi kata yang 

telah memasyarakat, seringkali istilah kinerja ini, mulai dari media massa, pejabat 

birokrasi, pelaku bisnis bahkan sampai masyarakat awam, namun demikian tidak 
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ditemukan defenisi yang definitive tentang kinerja. Hal ini dikarenakan istilah 

kinerja tidak ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecuali kamus 

bahasa Indonesia lainnya yang menyatakan bahwa kinerja merupakan sesuatu 

yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atas kemampuan kerja. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) 

sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. 

Sehingga berbagai pihak cenderung memberikan padanan kata kinerja dengan 

‘performance’ dalam bahasa Inggris. Adapun pengertian kinerja, yang 

dikemukakan oleh Agus Dharma yaitu sebagai berikut: “Kinerja pegawai adalah 

sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi kerja yang diperhatikan oleh pegawai, 

kemampuan kerja berkaitan dengan penggunaan peralatan kantor”. Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), 

merumuskan kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi. 

Menurut Wibowo, (2017:7) menyatakan Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan 

demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

cara mengerjakan. 

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara,2017:112) mengatakan bahwa 

Kinerja Pegawai (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.sedangkan. Handoko (2008:231) 

menyatakan kinerja sebagai suatu catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi 

suatu pekerjaan dan kegiatan selama suatu periode waktu tertentu.Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang 

dikerjakan atau dibebankan kepada seseorang. Beban tersebut termasuk: tugas-

tugas dibebankan berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan, waktu 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi 

target atau sasaran yang telah ditentukan. Kegunaan Penilaian Kinerja Handoko 

(2008:219), menyatakan bahwa penilaian kinerja pegawai antara lain dapat 

dipergunakan untuk: Perbaikan kinerja (kinerja pegawai), 

penyesuaianpenyesuaian komnpensasi, yaitu merupakan masukan bagi 

manajemen untuk mengadakan evaluasi terhadap pegawai yang layak 

mendapatkan peningkatan penghasilan dan penghargaan. Keputusan-keputusan 

penempatan, yaitu sebagai masukan bagi manajemen untuk melakukan mutasi, 

rotasi ataupun promosi, kebutuhan latihan dan pengembangan kinerja yang kurang 

sesuai menunjukkan kebutuhan latihan. Indikator Kinerja Pegawai Cardoso 

Gomes dalam Dewi et al. (2014) mengatakan kinerja adalah catatan hasil produksi 

pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu, 

yang terdiri dari: Quantity of work, Quality of work, Job knowledge, 

Creativeness, Cooperation, Depandability, Initiative, dan Personal Quality. 
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2.18   Teori Kinerja Pegawai 

 Dalam kilmu manajemen terdapat beberapa 2 (dua) teori kinerja pegawai 

dapat diuraikan sebagai berikut, antara lain ; 

1. Goal Theory  

Teori ini dikemukakan oleh Georgopoulus (1975) yang disebut path goal 

theory.Menurutnya performance adalah fungsi dari facilitating process dan 

inhibiting process. Prinsip dasarnya adalah jika seseorang melihat bahwa 

kinerja yang tinggi itu merupakan jalur (path) untuk memuaskan need (goal) 

tertentu, maka ia akan berbuat mengikuti jalur tersebut sebagai fungsi dari level 

of needs yang bersangkutan. Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa 

performance merupakan fungsi dari motivasi untuk berproduksi dengan level 

tertentu.Motivasinya ditentukan oleh kebutuhan yang mendasari tujuan yang 

bersangkutan dan merupakan alat dari tingkah laku produktif terhadap tujuan 

yang diharapkan. 

2. Teori Attribusi / Expectancy  

Theory Pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958), pendekatan teori 

atribusi ini mengenai kinerja yang dirumuskan sebagai berikut:  

P = M x A Keterangan 

P = Performance (kinerja)  

A = Ability (kemampuan)  

M = Motivation (motivasi)  

Berdasarkan rumus diatas, teori kinerja (performance) adalah hasil interaksi 

antara motivasi (motivation) dan kemampuan (ability) 
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2.19 Penilaian Kinerja Pegawai 

 Penilaian Kinerja Evaluasi kinerja dalaam organisasi sebuah Organisasi 

pemerintahan merupakan kunci dalam pengembangan pegawai.Evaluasi kinerja 

pada prinsipnya merupakan manifestasi dari bentuk penilaian kinerja seorang 

pegawai. Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai 

kinerja pegawainya. Penilaian kinerja memberikan gambaran tentang keadaan 

pegawai dan sekaligus dapat memberikan feedback (umpan balik) bagi para 

pegawai (Sulistiyani, 2003:223). Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan 

cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu di dalam Organisasi 

pemerintahan yang dilakukan terhadap Organisasi pemerintahan tersebut. Nilai 

penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penantuan tingkat kontribusi 

individu atau kinerja yang diekspresikan dalam menyelesaikan tugastugas yang 

menjadi tanggungjawabnya (Rosidah, 2013:223) Penilaian kinerja adalah salah 

satu tugas yang perlu dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Kegiatan 

penilaian ini tergolong penting, karena dapat digunakan untuk mempperbaiki 

 

2.20   Tujuan Penilaian Kinerja Pegawai 

 Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi.Kebijakan-kebijakan 

organisasi dapat menyangkut aspek individual maupun aspek organisasi. Adapun 

manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut: a. Perbaikan kinerja 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan-tindakan 

perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh 

organisasi. b. Penyesuaian gaji yang dapat dipakai sebagai informasi untuk 
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mengkompensasikan pegawai secara layak sehingga dapat memotivasi mereka. c. 

Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui kelemahan-

kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program pelatihan dan 

pengembangan yang lebih efektif 

d. Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada pegawai, yaitu 

dengan dilakukanya penilaian yang obyektif berarti meningkatkan perlakuan yang 

adil bagi para pegawai. e. Dapat membantu pegawai mengatasi masalahyang 

bersifat eksternal, yaitu dengan penilaian kinerja, atasan akan mengetahui apa 

yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk sehingga atasan dapat 

membantu menyelesaikannya. f. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi 

manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan diketahuinya kinerja pegawai 

secara keseluruhan, akan menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya 

manusia berjalan dengan baik atau tidak. Informasi penilaian kinerja tersebut 

dapat dipakai Organisasi pemerintahan untuk mengelola kinerja pegawainya, dan 

mengungkapkan kelemahan kinerja pegawai sehingga pemimpin dapat 

menentukan tujuan maupun peringkat target yang harus diperbaiki. Tersedianya 

informasi kinerja para pegawai sangat membantu pimpinan dalam mengabil 

langkah perbaikan program-program kepegawaian yang telah dibuat, maupun 

programprogram organisasi secara menyeluruh (Rosidah, 2003:225) Sedangkan 

tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui tujuan 

dan sasaran manajemen dan pegawai. b. Memotivasi pegawai untuk memperbaiki 

kinerjanya. c. Mendistribusikan reward dari organisasi atau perussahaan yang 

dapat berupa tambahan gaji atau upah serta promosi yang adil. 
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2.21 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

 Dalam kepemimpinan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

(Andini, 2014:38) antara lain : 

1. Faktor Kepemimpinan merupakan faktor yang meliputi kualitas dalam 

memberikan dorongan, semangat dan arahan serta dukungan yang 

diberikan oleh seorang pemimpin.  

2. Faktor tim merupakan faktor yang meliputi kualitas dukungan dan 

semangat yang diberikan teman dalam satu tim atau satu lingkungan 

kerja. 

3. Faktor sistem merupakan faktor yang meliputi sistem kerja, fasilitas 

kerja dan infrastruktur yang diberikan.  

4. Faktor kontekstual atau situasional merupakan faktor yang meliputi 

tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.  

 

2.22    Klasifikasi Ukuran kinerja  

Sebenarnya banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja harus 

relevan, signifikan dan komprehensif (Wibowo, 2017: 235) Tipe ukuran kinerja 

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Produktivitas  

Prokduktivitas merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan 

dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output.  

2. Kualitas  
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Pada kualitas terdiri dari ukuran internal seperti susut, jumlah, ditolak, dan 

cacat per unit, dan juga ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan 

atau penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan. 

3. Ketepatan waktu  

Ketepatan waktu menyangkut presentase pengiringan tepat waktu atau 

presentase pesanan dikapalkan sesuai yang dijanjikan. 

4. Cycle time  

Menunjuk jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik ke titik 

lain dalam proses.  

5. Pemanfaatan sumber daya  

Pengukuran sumber daya yang dipergunakan lawan sumber daya tersedia 

untuk dipergunakan. 

6. Biaya  

Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per 

unit.Namun, banyak Organisasi pemerintahan hanya mempunyai sedikit 

informasi tentang biaya per unit.Pada umumnya dilakukan kalkulasi secara 

menyeluruh. 
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2.23 Indikator Kinerja Pegawai 

        Menurut Tsui et al dalam Mas’ud (2014)Indikator Kinerja Pegawai antara 

lain sebagai berikut:  

a) Kualitas kerja pegawai.   

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin dan dedikasi. Tingkat di 

mana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti 

menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas. Kualitas 

kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan pegawai. 

b) Standar Professional  

Standar professional pegawai merupakan ketaatan pegawai yang 

bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan Organisasi 

pemerintahan Diana dia bekerja. 

c) Kuantitas Kerja pegawai 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan.Kuantitas yang diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. 

d) Kreativitas pegawai 

Pegawai harus memiliki kreativitas untuk memberikan ide yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1   Kerangka Konseptual 

 

Kepemimpinan seseorang merupakan salah satu faktor penting dalam 

mengelola dan memimpin seseorang pegawai dalam suatu instansi pemerintahan. 

Pemimpin salah satu figure yang patut jadikan patunan bagi semua pegawai yang 

ada dalam lingkup pemerintahan dimana seseorang memimpin suatu instansi 

tertentu. Setiap pemimpin memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda sesuai 

kadar ilmu kemampuan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. 

Perbedaan Gaya Kepemimpinan yang dilakukan akan berdampak pada kinerja 

atau prestasi yang dicapai oleh setiap Instansi pemerintahan pada setiap periode 

tertentu.  

Dalam proposal penelitian ini akan digambarkan bentuk kerangka 

konseptual yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh 

informasi secara langsung pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten 

Pangkep.Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka makan kerangka 

konseptual dalam penelitian ini, dapat digambarkan seperti berikut ini. 
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Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2   Hipotesis Penelitian 

 Berdasarakan rumusan masalah tersebut diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Diduga bahwa Kepemimpinan, Kedisplinan, dan Motivasi Berpengaruh  

secara Parsial dan positif serta signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

2. Diduga bahwa Kepemimpinan, Kedisplinan, dan Motivasi Berpengaruh 

secara Simultan dan positif serta signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

3. Diduga bahwa Motivasi kerja berpengaruh dominan terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten Pangkep. 

 

 

Kepemimpinan  (X1) 
 

 
 
 

 

 

 

Kinerja Pegawai  (Y) 
 

 

Kedisplinan  (X2) 
 
 

 

Motivasi  (X3) 
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3.3    Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

1. Kepemimpinan  adalah Kemampuan seseorang untuk menggerakan orang 

lain untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.  Indikator 

Kepemimpinan menurut R.Teryy dalam Fahmi,(2017:20) adalah sebagai 

berikut : 

1. Karakteristik pemimpin  

2. Penjelasan tugas-tugas  

3. Kesempatan untuk mendiskusikan masalah  

4. Komunikasi antar pimpinan dengan bawahan  

5. Pengambilan keputusan dan Menekankanhubungan kerja sama 

2.  Kedisplinan Kerja adalah suatu sanggupan seseorang untuk tunduk 

dantaatkepada aturan yang dikeluarkan dan yang berlaku pada Kantor 

Dinas Tata Ruang Kabuapaten Pangkep. Indikator kedisplinan menurut  

(Mangkunegara dalam Octorent,2015) antara lain sebagai berikut : 

1. Ketepatan Waktu datang ketempat Kerja 

2.  Ketepatan Waktu Jam pulang 

3.  Kepatuhan Terhadap Peraturan yang berlaku 

4.  Tingkat Kedispilinan Kerja 

3.      Motivasi adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang pegawai untuk 

melakukan sesuatu yang terbaik untuk menunjang kegiatan pemerintahan. 

Indikator motivasi menurutAchmad Fawaid dan Maufur (2017:56) sebagai 

berikut : 
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1. Kebutuhan Fisik 

2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan kerja 

3. Kebuthan Sosial 

4. Kebuthan Penghargaan 

5. Kebutuhan Perwujudan diri, Ketrampilan, dan pengetahuan 

3.    Kinerja pegawai adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

lebih banyak dan lebih baik dalam mendukung program good governance. 

Indikator Prestasi Kerja menurut Sutrisno,Edy (2012: 153) meliputi : 

1. Kualitas Kerja 

2. Kuantitas Kerja 

3. Disiplin Kerja 

4. Inisiatif Kerja 
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BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

4.1     Jenis dan Desain Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat kuantitatif adalah suatu penelitian untuk mengumpulkan informasi 

terkait dengan kepemimpinan, menyusun, mengolah serta menganalisis data 

dalam bentuk angka yang dalam praktiknya diberikan perlakuan tertentu dalam 

penelitian.  Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafah positivism, dan digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifata kuantitatif dengan tujuan untuk menguji yang ditetapkan.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional yaitu hubungan 

antara variabel independent (variabel bebas) yaitu variabel Kepemimpinan (X1), 

Varaibel Kedisplinan (X2), dan Varaibel Motivasi (X3) Terhadap Variabel 

Kinerja Pegawai (Y) pada kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

 

4.2    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten 

Pangkep yang beralamat Jalan.Wieakarya Kecamatan Minasate’ne Kabupaten 

Pabgkep.Sulawesi Selatan. 90614. Sementara, waktu penelitian akan selama 2 

bulan terhtung mulai bulan April sd bulan Mei 2021. Teknik pengumpulan data 

dalampenilitian ini  meliputi yaitu : 
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1. Observasi  adalah merupakan cara pengumpulan data untuk mendatangi 

secara langsung pada  Kantor  Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep 

2. Kuesioner adalah merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

membuat daftar pertanyaan terkait variabel penelitian penulis. 

3. Studi Dokumentasi  Teknik pengumpulan data  denagan cara menelusuri 

informasi yang buat dalam bentuk dokumentasi pada  Kantor  Dinas Tata 

Ruang Kabupaten Pangkep.  

 

4.3    Populasi dan Sampel 

Populasi secara umum adalah hal yang memberikan suatu penjelasan 

mengenai objek dalam penelitian tersebut, dimana di dalamnya memberikan 

banyak penjelasan mengenai suati sifat maupun karakteristik yang dimiliki oleh 

objek penelitian tersebut. Salah satu langkah dalam penelitian adalah menentukan 

obyek yang akan diteliti dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono 

(2012: 80 ) yang dimaksud populasi adalah wilayah generalasi yang terdiri atas 

subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian sejumalh Pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten 

Pangakep sebanyak  54 orang yang terdiri dari unsur  pimpinan dan pegawai pada 

Kantor  Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono,2012:81). Teknik Pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah “Ramdom Sampling”  yaitu setiap polpulasi 

mmiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel  dalam penelitian. 
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Sedangkan,  Menurut Wiratna Sujarweni (2014:16), Tekhnik penentuan  sampel 

bila semuaq anggota populasi digunakan menjadi sampel.  

 

4.4    Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini, 

penulis melakukan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian lapangan 

dan penelitian kepusakaan, sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah merupakan penelitian 

yang berkaitan dengan kajian teoritis, referensi serta literature  yang 

berkaitan dengan variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian. 

2. Penelitian Lapangan (Feld Research)  adalah penelitian yang dilakuakan  

dengan cara mendatangi lokasi yang jadikan  obyek penelitian yaitu pada 

Kantor  Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. Penelitian lapangan 

dilakukan melalui: 

a. Observasi, yaitu bentuk pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung  Kantor  Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

b. Kuesioneradalah  daftar pettanyaan yang mengungkapkan informasi 

terkait  Kepemimpinan Terhadap  Kinerja Pegawai Kantor  Kantor  

Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

c. Dokumentasi adalah suatu penelitian yaqng dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang terbuat dalam bentuk dokumen-dokumen 

tertulis yang berkaitan dengan variabel penelitian. 
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4.5 Jenis dan Sumber Data 

4.5.1   Jenis Data 

Dalam penelitian terdapat 2 Jenis data yang digunakan  yaitu  sebagai 

berikut : 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik berwujud pertanyaan (wawancara) atau berupa kata-kata. 

2. Data kuantitatif, yaitu metode analisa yang menggunakan data-data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka dalam penelitian. 

4.5.2   Sumber Data 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari: 

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian 

melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki 

kapabilitas, terlibat langsung dan mengetahui banyak tentang masalah 

kepemimpinan dalam penelitian ini. 

2. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen serta sumber informasi Kantor  Dinas 

Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

 

4.6  Skala Pengukuran Varaibel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan pada bab 

terdahulu, mencakup variabel bebas (Independent) yang terdiri dari variabel   

Kepemimpinan (X1), Kedisplinan dan Motivasi (X3)terhadap  Kinerja Pegawai 

(Y) pada Kantor  Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. Untuk mempermudah 



64 
 

pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait kepemimpinan dan 

prestasi kerja, maka penulis menggunakan skala likert untuk dipilih dan Jawab 

serta dicontreng oleh responden terkait pemahamannya terhadap variabel 

kepemiminan dan prestasi kerja pegawai pada Kantor  Dinas Tata Ruang 

Kabupaten Pangkep sebagai berikut :     

Tabel 4.1  Skala Likert 

Indikator Skor Penilaian 

Sangat Setuju                       5 

Setuju   4 

Kurang Setuju   3 

Tidak Setuju  2 

Sangat Tidak Setuju  1 

 

4.7   Metode Analisis Data 

Dalam  mengolah data dari hasil kuesioner, maka dapat dilakukan dengan 

menguji apakah jawaban dari  responden memiliki unsur validitas dan reliabiltas 

atau tidak, maka dapat dilakukan menguji sebagai berikut : 

4.7.1    Uji  Validitas 

    Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau 

kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur 

valid atau benar maka hasil pengukuranpun pasti akan benar, atau dengan kata 

lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan  untuk 

mengetahui validitas dari konsistensi dari jawaban reasponden dalam suatu 

kuesioner. 
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4.7.2    Uji  Reliabilitas 

 Reliabilitas suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, 

konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian 

nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada  waktu 

yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Relibilitas suatu pengukuran juga 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas 

dari kesalahan sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran 

tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. 

4.8      Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

dalam analisis regresi linier berganda berbasis “Ordinary Least Square” (OLS). 

Uji asumsi klasik yang sering digunakan adalah uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linieritas. Pengujian 

asumsi klasik akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.8.1   Uji  Normalitas 

 Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan 

menilai sebaran data dalam suatu kelompok data atau variabel, apakah sebaran 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak.Uji normalitas berguna untuk 

menentukan data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal.Metode klasik dalam meneliti, suatu data tidak begitu 

rumit.Berdasarkan pengalaman beberapa ahli statistik, data dengan lebih dari 30 

digit (n> 30) dapat diasumsikan berdistribusi normal.Biasanya dikatakan 

sampelnya besar. 
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4.8.2   Uji  Autokorelasi 

  Uji Autokorelasi merupakan analisis statistik yang dilakukan untuk 

melihat data pada variabel dalam model prediksi dengan perubahan waktu.Oleh 

karena itu, asumsi asumsi autokorelasi terjadi dalam prediksi model, sehingga 

nilai gangguan tidak lagi berpasangan independen, tetapi merupakan pasangan 

autokorelasi. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan fokus pada tutorial uji 

autokorelasi dengan SPSS. Namun, kami tetap akan membahas prinsip-prinsip 

penting lainnya secara singkat dan mudah dalam penerapannya.Pengujian 

autokorelasi dalam model Regresi Linier, harus dilakukan dengan datanya berupa 

data deret waktu atau deret waktu. Karena yang dimaksud dengan autokorelasi 

sebenarnya adalah: suatu nilai dalam suatu sampel atau observasi yang digunakan 

sangat berguna dengan nilai observasi sebelumnya. 

 

4.8.3   Uji  Multikolonieritas 

 Dalam situasi dimana multikolinieritas terjadi pada model regresi 

berganda, nilai koefisien beta dari suatu variabel bebas atau variabel prediktor 

dapat berubah secara dramatis jika terdapat penambahan atau pengurangan pada 

variabel bebas dalam model. Oleh karena itu, multikolinearitas tidak mengurangi 

kekuatan prediksi secara bersamaan, tetapi mempengaruhi nilai prediksi dari 

variabel independen.Nilai prediksi variabel independen di sini adalah koefisien 

beta. Oleh karena itu, kita sering dapat mendeteksi multikolinearitas dengan 

adanya nilai kesalahan standar yang besar dari variabel independen dalam model 

regresi. Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 
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mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat interkorelasi atau 

kolinearitas antar variabel independen. 

 

4.8.4     Uji  Heterokedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terjadi ketidaksamaan varians dari sisa pengamatan satu ke 

pengamatan lainnya.Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas.Heteroskedastisitas merupakan kebalikan dari 

homoskedastisitas, yaitu suatu kondisi dimana terjadinya variance inequality of 

the error untuk semua pengamatan masing-masing variabel independen dalam 

model regresi.Padahal, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan dimana 

definisi kesalahan untuk semua pengamatan dari masing-masing variabel 

independen dalam model regresi. 

 

4.8.5      Uji Linieritas 

  Dalam beberapa analisis statistik parametrik, seperti analisis korelasi dan 

regresi pearson, salah satu asumsi yang mendasari analisis tersebut adalah bahwa 

hubungan antar variabel membentuk pola linier (model). Model linier memiliki 

arti bahwa hubungan antara dua variabel independen dan dependen akan 

membentuk garis lurus. Uji linieritas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

dilakukan untuk mengetahui sifat linier sebaran data antara variabel X dan Y. 

tingkat validitas atau tidak model regresi yang dihasilkan. 
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4.9    Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode analisis data merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana 

data dikumpulkan dan kemudian dihasilkan dalam pengambilan keputusan. 

Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar, kualitatif dan kuantitatif.Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu alat analisis yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang angka-angka yang tertuang dalam tabel 

– tabel  dalam penelitian sehingga mempermudah seseorang dalam 

memahami dan menginterpretasikan hasil penelitian. 

b. Metode Analisis Regresi Berganda “dengan bantuan Program SPSS Versi 20. 

Analisis Regresi ini diharapkan dapat menguji pengaruh varaibel independen 

meliputi  kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Y)   Kantor Dinas 

Tata Ruang Kabupaten Pangkep. 

 

 Y     =  b0X0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +  e  

Dimana  : 

 Y     =    Prestasi Kerja 

 X 1   =     Kepemimpinan 

             X2  =    Kedisplinan Kerja 

             X3   =    Motivasi kerja 

                        a,b   =   Kontanta  

                           e   =   Standar Error. 
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4.10   Uji  Hipotesis Penelitian 

  Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan  

dari analisis data baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi.  Uji 

hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara uji t dan uji f yaitu sebagai berikut : 

 

4.10.1    Uji Parsial  (Uji T ) 

Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan  t hitung dengan t 

tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses 

uji t identik dengan Uji F (lihat perhitungan  SPSS  pada Coefficient Regression 

Full Model/Enter). Atau bisa diganti dengan Uji metode Stepwise .  Uji T adalah 

uji yang mengukur perbedaan dua atau beberapa Mean antar kelompok dalam 

penelitian. 

4.10.2   Uji Simultan (Uji F) 

Uji F merupakan Salah satu teknik pengujian statistika yang terkenal 

adalah uji koefisien regresi secara simultan serentak atau yang lebih akrab disapa 

dengan uji F.  Uji F biasa digunakan untuk  melihat pengaruh variabel independen  

Kepemimpinan terhadap variabel dependen Prestasi Kerja Pegawai (Y)    pada 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Sulawesi – Selatan. Disamping itu  

Uji F digunakan untuk menguji keberartian model regresi yang digunakan serta 

berhubungan dengan UJI ANOVA. 
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4.10.3    Uji  Pengaruh Variabel Dominan 

 Uji Variabel  yang paling dominan  merupakan uji untuk mengetahui 

variabel yang berpengaruh dominan  terhadap variabel prestasi kerja pegawai 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapaten Pangkep yang terdapat koefisien Beta pada  

hasil output statistic.  

 

4.10.4   Uji  Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R Square atau R Kuadrat) atau disimbol dengan R2 

yan bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan varaibel bebas atau 

varaibel independent terhadap variabel terikat atau variabel dependent, atau 

dengan kata lain, koefisien determinasi ini berguna untuk memprediksi dan 

melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel dependent (X) 

secara simultan (bersama) terhadap variabel dependent  (Y).  

Koefisien determinasi dalam regresi linier berganda sering diartikan 

sebagai yang paling mungkin dari semua variabel independen dalam menjelaskan 

varians variabel dependen. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung 

dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). Misal nilai R adalah 0,80 maka 

koefisien determinasi (R Square) adalah 0,80 x 0,80 = 0,64. Variabel kemampuan 

berarti bebas menjelaskan varian variabel dependen yaitu 64,0%. Artinya terdapat 

36% (100% -64%) varian variabel yang valid oleh faktor lain. Berdasarkan 

interpretasi tersebut, terlihat bahwa nilai R Square berada di antara 0 dan 1, 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1   Hasil Penelitian 

5.1.1   Sejah Singkat Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep 

  
Sejarah singkat kelembagaan daerah di Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan terkait erat dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur 

bidang PU/Cipta Karya yang fungsi kinerjanya dilakukan melalui suatu 

koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal dan intensif untuk tujuan 

sinkronisasi di dalam pelaksanaan program dengan instansi-instansi terkait. Untuk 

itu, peningkatan dari kapasitas kelembagaan diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan agar kegiatan investasi pengembangan infrastruktur dapat terjamin 

keberlanjutannya secara optimal. Peran dan hubungan atas keterlibatan unsur 

pemerintahan seperti Badan Perencanaan, Dinas/Instansi terkait dan PDAM, 

swasta dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program menjadi satu 

kesatuan dengan pelaksanaan program lainnya. Pembentukan perangkat daerah 

didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, 

kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik 

serta sarana dan prasarana. Penataan organisasi perangkat daerah ini dilakukan 

melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh ketersediaan sumberdaya 

manusia yang memadai, sehingga fungsi pelayanan yang terdapat dalam urusan 

yang menjadi kewenangannya dapat terlaksana secara lebih optimal.  

71 
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Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari 

pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, 

fungsi dan tanggung jawab lembaga serta aparatur pemerintah dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good 

governance.  

Tujuan peningkatan kelembagaan daerah terkait langsung dengan 

pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk 

Bidang PU/Cipta Karya, yaitu agar investasi pembangunan dapat 

dioperasionalkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. Dalam hal pembangunan kota, wilayah kegiatan pembangunan 

mencakup wilayah lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, perlu dikaji 

kelembagaan secara lebih mendalam dan melibatkan peran pemerintah Propinsi 

maupun Pemerintah Pusat sehingga dapat diwujudkan kerjasama antar 

Kabupaten/Kota dan fungsi koordinasi yang bersifat sinergi. Aspek kelembagaan 

dibahas pada masing-masing sektor pembangunan dengan memperhatikan fungsi 

koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar sektor pembangunan prasarana kota, 

sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/instansi. 

Kelembagaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu dioptimalisasi dan 
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dikoordinasikan serta disinkrosnisasi uraian jabatan dari fungsi-fungsi sesuai 

dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/instansi dan 

perangkatnya, guna tercapai tujuan peningkatan kelembagaan yang mendukung 

kegiatan pembangunan prasarana kota termasuk didalamnya Badan Perencanaan, 

Dinas-Dinas, dan PDAM dll. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perubahan dari 

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2016. Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dipimpin seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) 

bidang, Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan masing-masing bidang 

membawahi 3 (tiga) seksi, yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 

pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perumahan dan 

Bidang Kawasan Permukiman. Dalam menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkep 

mempunyai fungsi :  

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman;  

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman;  

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan urusan pemerintahan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman;  
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4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan dan 

kawasan permukiman; dan  

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

fungsinya  

5.1.2   Struktur Organisasi Tata Ruang Kabupaten Pangkep 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki struktur organisasi 

sebagai berikut  

Gambar 1. Struktur Organisasi Tata Ruang Kabupaten Pangkep 

 

Sumber : Dinas Penataan Ruang.Kabupaten Pangkep. Rencana Program Investasi Jangka 

Menengah (RPIJM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021.12. 
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5.1.3  Job Discription 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki struktur organisasi 

sebagai berikut : 

 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

2. Sekretariat  

 
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi penyelenggaran 

pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan 

mengevaluasi asset, program/kegiatan dan pengembangan di bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 

sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;  

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk 

mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;  

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah 

Dinas;  

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum 

dan kerja sama;  
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g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara periodik;  

h. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan 

kepegawaian dalam lingkupan Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman;  

i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman;  

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat kepada pimpinan;  

k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

karier;  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tulisan.  

Dalam menjalankan fungsi diatas bagian sekretariat dipimpin oleh 

seorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan  

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan Mempunyai tugas 

sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian 

Perencanaan/Pelaporan dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub 

Bagian Perencanaan/Pelaporan dan Keuangan. 
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c. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk 

penyusunan rencana kegiatan Dinas. 

d. Menfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian untuk menyiapkan 

bahan penyusunan rencana stratejik Dinas. 

e. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;  

f. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Dinas.  

g. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas 

serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring. 

h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat 

kabupaten dan provinsi. 

i. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas dan 

penyusunan LAKIP Dinas.  

j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan. 

k. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, 

monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset 

Dinas. 

l. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan/Pelaporan dan Keuangan. 

m. Melaksanakan analisis pengembangan kinerja Sub Bagian 

Perencanaan/Pelaporan dan Keuangan. 

n. Melaksanakan administrasi keuangan. 
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o. Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas Dinas.  

p. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian 

Perencanaan/Pelaporan Keuangan. 

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan/Pelaporan 

Keuangan. 

r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan/Pelaporan 

Keuangan kepada pimpinan. 

s. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier. 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tulisan. 

2.  Sub Bagian Kepegawaian  

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas;  

b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;  

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan;  

d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk 

menghindari kesalahan;  

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  
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f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;  

g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan 

keluar;  

h. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan 

perpustakaan;  

i. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, 

dan keprotokolan;  

j. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;  

k. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan 

pengelolaan keamanan lingkup kantor;  

l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan 

penghapusan barang;  

m. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan barang inventaris;  

o. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai; 

p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan 

dinas pegawai. 

q. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana.  

r. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan 

bizzetting pegawai.  
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s. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul 

kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, 

kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status dan layanan 

adminstrasi kepegawaian lainnya.  

t. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa 

pegawai negeri sipil.  

u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil.  

v. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis 

teknologi informasi. 

w. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan 

dibidang kepegawaian.  

x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

kepada Pimpinan.  

y. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier. 

z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tulisan. 
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5.2  Deskripsi Karakteristik Responden  

Deskripsi responden adalah penjelasan tentang pegawai pada PT Industri 

Kapal Indonesia (Persero) sebagai data yang diperlukan untuk mengetahui identitas 

responden dalam penelitian ini. Responden sebagai objek penelitian yang 

memberikan interpretasi terhadap karakteristik responden untuk menganalisis 

pengaruh   kepemimipinan, Kedisiplinan, motivasi terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep.  

Karateristik responden yang dimaksud meliputi jenis kelamin, umur, masa 

kerja Pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep, sebagai responden 

dalam penelitian ini, untuk melihat sebaran responden berdasarkan jenis kelamin, 

umur, dan masa kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

5.2.1 Karakteristik  Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik berdasarkan Jenis kelamin menggambarkan karakteristik jumlah 

Pegawai yang bekerja  pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep. Untuk melihat 

perkembangan jumlah pegawai  tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini. 

 

Tabel 3. Karakteristik  Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 
 

1. 

2. 

 

 Laki – Laki 

Perempuan 

 

 

29  

25 

 

54,0 

46,0 

  
54    100 % 

     

     Sumber: Data diolah,2021 

 



82 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laki laki sebanyak 29 

responden atau 54,0 % sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak  25 responden atau 46,0 %. Dari tabel tersebut menunjukan bahwa 

kebijakan penerimaan pegawai baru pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten 

Pangkep tersebut didomniasi oleh kaum laki-laki dibanding dengan kaum 

perempuan, hal ini diharapkan kaum laki-laki untuk menempati posisi pekerjaan 

yang sedikit menantang dan berat seperti mengimput data berbagai kegiatan 

daripada kaum perempuan,  yang  sengaja diarahkan pada pekerjaan administrasi 

dan keuangan. 

   

5.2.2   Karakteristik  Berdasarkan Umur 

 Karakteristik berdasarkan umur menggambarkan jenis responden yang 

bekerja pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep  memiliki tingkat umur yang 

berbeda dengan yang lainnya, Perbedaan tingkat umur menunjukkan bahwa 

tingkat varians kemampuan antara satu dengan yang lain, baik dari kemampuan 

berpikir dalam mengembangkan  Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep yang 

jauh lebih baik ke depan maupun kemampuan daya pikul pekerjaan terhadap 

jabatan yang dipbebankan kepadanya. Untuk menentukan tingkat kemampuan  

seseorang pegawai dalam melaksankan tugasnya dapat diuraikan dalam tabel 2 

berikut dibawah ini : 
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Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Responden Persentase (%) 
 

1. 

2. 

3. 

 

   < 30 Tahun 

30 – 40 Tahun 

         >  40 Tahun    

 

24 

15  

15 

 

44,4  

27,8 

27,8 
 

  54 100 %        

    Sumber: Data Diolah,2021. 

  

Berdasarkan tabel 4 tersebut diatas, menunjukkan bahwa karakteristik 

kelompok umur yang bekerja pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep 

lebih didominasi oleh usia muda yaitu usia 30 tahun, dimana usia tersebut 

memiliki daya ingat dan kemampuan pengetahuan  dan ketrampilan yang cukup 

cemerlang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sedangkan, 

tingkat usia 30 – 40 tahun keatas hanya bertindak sebagai lider dalam  mengawasi 

berbagai kegian  bawahan  pada Instansi tersebut 

 

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidkan 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidkan menggambarkan 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan    yang di rekrut oleh PT. 

Industri Kapal Indonesia Makassar dalam menempati jabatan yang akan 

dibebankan kepadanya. Perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

seseorang karyawan akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk 

mengarahkan, membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang akan dilakukan 

oleh perusahaan baik dalam hal rancang bangun kapal-kapal yang akan dibuatnya 

maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk melihat karakteristik tingkat pendidikan 

respomden atau karyawan dapat dilihat pada tabel 3 berikut dibawah ini ; 
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Tabel 5. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

 

 

1.  

1. 

2. 

3. 

                   

             SMA 

D3  

S1 

S2 

 

 

5 

11 

31 

7 

 

9,3 

20,4 

57,4 

13,0 

  
54 100 % 

      

  Sumber : Hasil Kuesioner,2021. 

 Berdasrkan tabel 3 tersebut diatas menggambarkan bahwa tenaga kerja 

yang direkrut oleh  Kantor Dinasw Tata Ruang Kabupaten Pangkep didominasi 

oleh pertimbangan Internal dimana penerimaan pegawai  baru didominasi tamatan 

Sarjana S1, hal ini diharapkan Tamatan  S1 lebih diarahkan  pada pekerjaan  

sebagai calon leader yang memerlukan analisa masa depan yang akurat, 

sedangkan tamatan S2 bertindak sebagai pemimpin dalam Instansi tersebut, 

sisanya, 9,0% dikerjakan oleh tamatan SMA  Sederajat dan dikhususkan 

pekerjaan Arsip suarat masuk dan surat keluar serta kegiatan stempel dan foto 

copy dalam Instansi tersebut. 

 

5.2.4  Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja menggambarkan lama 

tidaknya seseorang karyawan atau responden bekerja pada PT. Industri Kapal 

Indonesia Makassar. Perbedaan masa kerja ini memberikaan petunjuk kepada kita 

bahwa karyawan yang masa kerja cukup lama memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup terhadap visi dan misi maupun pengetahuan tentang 
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kondisi perusahaan perusahaan yang sesungguhnya dibanding dengan tenaga kerja 

atau pun karywan yang memiliki masa kerja yang belum begitu lama dalam 

perusahaan yang bersangkutan.  

Biasanya karyawan baru belum memiliki pengentahuan dan pengalaman 

yang sempurna dan menyeluruh terkait visi dan misi serta kegiatan yang akan 

dilakukan perusahaan. Untuk melihat karakteristik respomden atau karyawan 

terkait dengan masa kerja dapat dilihat pada tabel 4 berikut dibawah ini ;  

 

Tabel 6.  Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Responden Persentase (%) 
 

1. 

2. 

3. 

 

   < 30 Tahun 

30 – 40 Tahun 

40 - 50 Tahun 

 

29 

17 

8 

 

53,0 

32,0 

15,0 

  
54 100 % 

 

 Sumber : Hasil Kuesioner, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 4 tersebut diatas, menunjukkan bahwa masa kerja  30 

tahun sebanyak 29 orang pegawai atau sebanyak 53,0%, sementara, yang 

memiliki masa kerja 30 – 40 tahun sebanyak 17 orang pegawai atau sebesar 

32,0%  serta yang masa kerja 40 – 50 tahun sebanyak 8 orang pegawai atau 

sebesar 15,0%.  Perbedaan masa kerja ini, memberikan isyarat kepada semua 

orang bahwa pegawai yang memiliki masa kerja yang cukup lama memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang  cukup memadai  dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan. yang akan dilakukannya. 
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5.3    Deskripsi Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas  

(Varaibel Independen) meliputi varaibel Kepemimpinan (X1), Kedisiplinan Kerja 

(X2), Motivasi (X3) dan Variabel terikat (Variabel Dependen) atau Variabel 

Kinerja Pegawai (Y). Variabel bebas merupakan  varaibel yang mempengaruhi  

Variabel dependent yaitu varaibel Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tata 

Ruang Kabuapaten Pangkep. 

 

5.3.1   Tanggapan Responden Terhadap  Kepemimpinan  (X1) 

   Kepemimpinan  merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program yang akan dialkukan, hal ini mengingat kepemimpinan dapat 

mempengaruhi seseorang pegawai lewat gaya dan berbagai kebijakan serta 

dependekatan sehingga kinerja pegawai dapat terbentuk lewat pekerjaan yang 

akan dilakukannya.  Tanggapan Responden Terkait varaibel Kepemimpinan pada 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut 

dibawah ini. 

              Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap  Kepemimpinan  (X1) 

 

 

No 

 

 

Pertanyaan 

Valid 

  

Tanggapan Responden 

 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

 

Kepemimpinan  

(X1) 

1 - - - 23 % 31 % 

2 - - - 21 % 31 % 

3 - - - 23% 31 % 

4 - -  - 23 % 30 % 

5 - - - 27% 26% 

Total Rata-Rata    23,4% 29,8% 
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 Berdasarkan tabel 7 tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban 

responden menyatakan Sangat Setuju sebesar 29,8% dan menyatakan Setuju 

sebesar 23,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang tertuang dalam 

kuesioner penelitian dinyatakan Valid dan semua pertanyaan dalam kuesioner 

penelitian terkait kepemimpinan tersebut dapat difahami secara menyeluruh. 

 

5.3.2   Tanggapan Responden Terhadap  Kedisiplinan Kerja  (X2) 

 Kedisiplinan kerja merupakan salah satu faktor sangat diperlukan  

dalam sebuah pekerjaan, Oleh karenanya. Setiap kepemimpinan harus 

memperhatikan aspek tersebut sehingga pegawai dapat melaksanakan 

tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab.   Jika  Kedisipinan 

kerja setiap pegawai terabaikan maka semua pekerjaan yang menjadi 

tugas dan tanggungjawabnya akan bernatakan berikut tanggapan 

responden terkait  kedisiplinan kerja dapat dilihat pada tabel berikut 

dibawah ini : 

                 Tabel 8. Tanggapan Responden Terhadap  Kedisiplinan Kerja (X2) 

 

 

No 

 

 

Pertanyaan 

Valid 

  

Tanggapan Responden (%) 

 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

 

Kedisiplinan 

Kerja  (X2) 

1 - -  - 26 % 28 % 

2 - - - 20 % 34 % 

3 -  -  1 % 17 % 36 % 

4 -   1 % - 25 % 28 % 

Total Rata-Rata  0,25 0,25 22,0% 31,5% 
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 Berdasarkan tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa  rata-rata tanggapan 

responden terkait pertanyaan 1,2,3 dan 4 dalam kuesioner menyatakan Sangat 

Setuju sebesar 31,5%%, dan menyatakan Setuju sebesar 22,0% serta menyatakan 

Kurang Setuju dan Sangat Tidak Setuju masing-masing sebesar 0,25 %.  Hal ini 

menggambarkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner penelitian dinyatakan 

Vadlid untuk dijadikan pertayaan dalam kuesioner penelitian. 

 

5.3.3   Tanggapan Responden Terhadap  Motivasi   (X3). 

   Motivasi  merupakan salah satu faktor yang penting  dilakukan dalam 

suatu instansi pemerintah agar pegawai melaksanakan pekerjaan yang diberikan   

dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab untuk menghindari terjadi  

setiap pegawai melaksanakan tugas dan pekerjaan semaunya nanpa ada beban 

tanggungjawab yang melekat sebagai Abdi Negara yang menjujung tinggi nilai-

nilai yang baik.  Tanggapan responden terkait komitmen perusahaan dalam 

melaksankan aktivitas pengendalian dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini : 

Tabel 9. Tanggapan Responden Terhadap  Motivasi  (X3) 

 

 

 

No 

 

 

Pertanyaan 

Valid 

  

Tanggapan Responden (%) 

 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Motivasi  (X2) 

1 - - 2 % 20 % 37 % 

2 - - 2 % 21 % 31 % 

3 -  -  - 23 % 31 % 

4 -  - 1 % 23 % 30 % 

5 - -  - 21 % 33 % 

Total Rata-Rata   1% 21,6% 32,4% 
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 Berdasarkan tabel 9 tersebut diatas menunjukkan rata – rata tanggapan 

responden terkait  motivasi menyatakan Sangat Setuju sebesar 32,4% dan 

menyatakan Setuju  sebesar 21,6 % serta menyatakan Kurang Setuju sebesar 

!%.  Angka ini menunjukkan makna bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner 

penelitian dinyatakan Valid dan rata-rata responden memahami arti penting 

sebuah motivasi kerja dari pimpinan guna mendorong kinerja pegawai yang lebih 

baik sebagai abdi Negara yang memegang teguh terhadap prinsip-prinsip kerja 

dalam suatu Instansi Pemerintah. 

 

5.3.4  Tanggapan Responden Terhadap  Kinerja Pegawai  ( Y ) 

  Kinerja Pegawai sebuah proses yang yang dilakukan oleh seseorang orang 

untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan yang diberikan dengan harapan agar semua kegiatan dan pekerjaan 

dapat terselesaikan  dengan cepat. Tanggapan Responden terkait Kinerja pegawai 

dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini. 

 

          Tabel 10. Tanggapan Responden Terhadap  Kinerja Pegawai  (Y) 

 

No 

 

Pertanyaan 

Valid 

  

Tanggapan Responden (%) 

 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

 

Kinerja 

Pegawai  

(X2) 

1 - - 1 % 29 % 24 % 

2 -  -  - 22 % 32 % 

3 1% 2 % 19 % 24 % 8 % 

4 - 1 % 6 % 24 % 23 % 

Total rata-rata 0,25% 0,75% 6,5% 24,75%   21,75% 
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Berdasarkan tabel 10 tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menyatakan rata-rata tingkat persentase jawaban dan tanggapan 

responden masing-masing pertanyaan yang menyatakan Sangat Setuju sebesar 

21,75%,  dan yang menyatakan Setuju  sebesar 24,75% , hal ini menggambarkan 

bahwa point pertanyaan 1,2,3, dan 4 dinyatakan valid untuk dijadikan kuesioner 

dalam penelitian ini dan sisanya 6,5 % menyatakan  Kurang Setuju dan  0,75% 

menyatakan Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju sebesar 0,25%. Artinya 

Tanggapan responden Kurang Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju 

menggambarkan responden tidak memahami secara akurat tentang pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner tersebut. 

 

5.4     Uji  Ketepatan Pernyataan Kuesioner  

5.4.1  Uji  Validitas 

 Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya 

(Azwar 2016). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa 

variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh 

peneliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006). Sedangkan menurut 

Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan 

derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji 

validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur 

yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) 

menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah,  atau valid 
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tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  Uji validitas dapat dihitung dengan membaqndingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Jika r hitung  > r tabel dan memiliki nilai positif, maka pernyataan 

tersebut dianggap Valid.  Untuk melihat validitas suatu pertanyaan dalam 

kuesioner yang diberikan kepada 100 orang responden karyawan PT. Industri 

Kapal Indonesia Makassar dapat diuji dengan program SPSS Versi 20 yang 

nampak pada tabel dibawah ini : 

Tabel 11. Hasil Uji Validitas 

 

Variabel 

 

Pertanyaan 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

 

R tabel 

 

Keterangan 

 

Kepemimpinan (X1) 

1 0,657 0,268 Valid 

2 0,666 0,268 Valid 

3 0,544 0,268 Valid 

4 0,447 0,268 Valid 

5 0,618 0,268 Valid 

 

Kedisiplinan  (X2) 

1 0,662 0,268 Valid 

2 0,790 0,268 Valid 

3 0,757 0,268 Valid 

4 0,796 0,268 Valid 

 

Motivasi 

(X3) 

1 0,671 0,268 Valid 

2 0,746 0,268 Valid 

3 0,613 0,268 Valid 

4 0,453 0,268 Valid 

5 0,548 0,268 Valid 

 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

1 0,573 0,268 Valid 

2 0,316 0,268 Valid 

3 0,583 0,268 Valid 

4 0,690 0,268 Valid 
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Berdasarkan tabel 11. Uji Validitas tersebut diatas menunjukkan bahwa 

nilai r hitung > r tabel =  0,657  >  0,268  dengan tingkat signifikansi 0,05, artinya 

bahwa item-item pertanyaan tersebut diatas Valid. 

 

5.4.2 Uji Realibilitas. 

Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability 

(rliabilitas) adalah keajegan pengukuran (Walizer, 1987). Sugiharto dan Situnjak 

(2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang 

digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu 

mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Ghozali (2009) menyatakan 

bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, 

konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas 

yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel 

Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat 

pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut 

reliable. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur 

di dalam pengukur gejala yang sama. 



93 
 

Menurut Sumadi Suryabrata (2014:28) reliabilitas menunjukkan sejauhmana 

hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus 

reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. 

Reliabilitas, atau keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau 

serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang 

sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk 

pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang 

mirip (reliabilitas antar penilai). Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya 

pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum 

tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah 

sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-

ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat 

diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. 

Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang 

berbeda-beda. 

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh suatu angka 

yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukan dengan 

nilai 0,0 mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap 

valid jika memberikan nilai “Cronbach Alpha”   ≥ 0.50. Pengujian reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen 

penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. 

 

 



94 
 

Tabel 12.  Uji Reliabilitas 

 

Variabel 

 

Crombach’s 

Alpha 

 

 

r - tabel 

 

Keterangan 

   Kinerja Pegawai        (Y) 0,221 0,50 Reliabel 

   Kepemimpinan         (X1) 0,608 0,50 Reliabel 

Kedisiplinan Kerja  (X2) 0,741 0,50 Reliabel 

   Motivasi                    (X3) 0,589 0,50 Reliabel 

        

 Berdasarkan tabel 12. tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai 

Crombach’s Alpha ke 5 variabel tersebut berada pada tingkat Crombach’s Alpha 

moderat sehingga seluruh item-item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan 

Reliabel. 

 

5.5   Analisis Data Penelitian 

5.5.1  Hasil Analisis Regresi Berganda. 

 Analisis data regresi diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

pengaruh variabel independent (X1,X2,X3, X4) Terhadap variabel dependent (Y).  

Dari hasil pengolahan data hasil penelitian maka dapat diketahui pengaruh 

masing-masing varaibel Independet terhadap varaibel dependent dapat  pada tabel 

hasil ouput SPSS berikut dibawah ini. 
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Tabel 13. Rekapitulasi Output Hasil Analisis Regresi Berganda

 

 Berdasarkan  tabel 13 di atas output SPSS tersebut diatas dapat diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

 

                        Y      =  4.711 + 0,154  + - 0,149 + 0,436 + e 

   

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas, maka dapat di 

interpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 4.711 menunjukkan bahwa jika lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, aktivitas pengendalian, aktivitas monitoring konstan maka 

kinerja keuangan sebesar 4.711  kali atau sebesar 4,71 %. 

2. Koefisien regresi  X1 sebesar 0,154 menunjukkan bahwa setiap penambahan 

Rp 1 Kepemimpinan akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,154 satu 

satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

3. Koefisien regresi X2 sebesar -0,149 menunjukkan angka negative yang 

artinya bahwa setiap penurunan 1 satuan Kedisiplinan kerja akan 

menurunkan kinerja pegawai sebesar  -0,149  dengan asumsi variabel lain 

konstan. 
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4. Koefisien regresi X3 sebesar  0,436 menunjukkan bahwa setiap penambahan  

1 satuan  Motivasi  akan meningkatkan kinerja  pegawai sebesar 0,436 satu 

satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

 

5.6  Uji Hipotesis Variabel Penelitian 

5.6.1  Uji F  (Uji Simultan) 

 Uji F dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh 

variabel indepemdent secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dapat 

dilihat pada nilai F test. Nilai F pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 

0,05, apabila nilai F < 0,05 maka memenuhi ketentuan googness of fit model, 

sedangkan apabila nilai signifikansi  menggunakan uji F hitung dapat dilihat pada 

tabel berikut dibawah ini.   

 

Tabel 14.  Rekapitulasi  Uji Simultan (Uji F) 

 

 

Berdasarkan tabel 14 tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 

10.120 > F tabel 2,78, hal ini diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 

0,000 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari taraf α = 0,05, artinya 

secara simultan variabel kepemimpinan, kedisiplinan kerja dan motivasi  
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berpengaruh  terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinar Tata Ruang Kabupaten 

Pangkep. 

 

5.6.2   Uji Parsial (Uji T)  

 Uji T ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel 

independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel 

terikat atau variabel dependen (Y).  Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui  

seberapa besar pengaruh pengaruh variabel independent (X1,X2 dan X3 terhadap 

variabel dependen atau variabel terikat (Y). Apabila nilai signifikansi lebih kecil 

dari 2,048 (Sig <0,05), maka dapat disimpulkan bahwa varaibel independent 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap varaibel dependent. Hasil uji 

parsial tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini. 

Tabel 15.  Parsial (Uji T) 

 
 

Berdasarkan hasil output SPSS  pada tabel 15 diatas  dapat 

diinterprestasikan  bahwa : 

1. Kepemimpinan (X1) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini 

berarti jika kepemimpinan ditingkatkan maka kinerja pegawai kontan. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel kepemimpinan (X1) 
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sebesar 0,843 dengan t tabel 2,004 maka t hitung (0,843) > t tabel (2,004), 

maka dapat disimpulkan bahwa bahwa kepemimpinan secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

2. Kedisiplinan kerja (X2) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini 

berarti jika kedisiplinan kerja ditingkatkan maka kinerja pegawai kontan. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel kedisiplinan kerja 

(X2) sebesar -0,506 dengan t tabel 2,004 maka t hitung (-0,506) < t tabel 

(2,004), maka dapat disimpulkan bahwa bahwa kedisiplinan kerja secara 

parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. 

3. Motivasi (X3) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini berarti jika 

motivasi ditingkatkan maka kinerja pegawai akan meningkat. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel motivasi (X3) sebesar 

2,208 dengan t tabel 2,004 maka t hitung (2,208) > t tabel (2,004), maka 

dapat disimpulkan bahwa bahwa  motivasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata 

Ruang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 

 

 5.6.3   Uji Variabel Dominan (Uji Beta ) 

Uji Variabel dominan 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 :  
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Tabel 16.  Uji Variabel Dominan (Uji Beta) 

 

Berdasarkan hasil tabel 16 di atas nilai “Standardized Coefficients” 

diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dominan adalah varaibel motivasi 

dengan nilai Coefficien Beta sebesar 0,491 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,032. Hal ini menggambarkan bahwa variabel Motivasi (X3) berpengaruh 

dominan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapaten 

Pangkep, Sulawesi Selatan. 

  

5.6.4    Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi adalah merupakan salah satu alat untuk  

mengukur besarnya prosentase pengaruh varaibel Independent terhadap variabel 

dependent. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, 

semakin mendekati  nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, 

maka semakin kecil pengaruh semua variabel independent terhadap variabel 

dependent. Sebaliknya, semakin besar koefisien determinasi mendekati angka 1, 

maka semekin besar pula pengaruh semua variabel Independent terhadap variabel 

dependent. Untuk melihat nilai koefisien R Square dari hasil output SPSS dapat 

dilihat pada tabel berikut dibawah ini : 
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Tabel 17.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

Berdasarkan tabel 17 di atas model summary tersebut diatas menunjukkan 

nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar  0.378 dengan tingakat Standart 

Error of the Estimate sebesar 1,191.  yang artinya besarnya kontribusi pengaruh 

variabel Kepemimpinan (X1), Varaibel Kedisiplinan (X2) dan varaibel Motivasi 

(X3) sebesar 37,8 %. Sisanya, sebesar 62,2% dipengaruhi oleh varaibel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian meliputi suasana kerja, lingkungan kerja, 

kompensasi dan pengembangan karir setiap pegawai. 

 

5.7    Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di 

dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat 

masalah-masalah asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus 

dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid 

sebagai alat penduga. 
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5.7.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah 

di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel 

bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini: 

Tabel 18.  Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan pada tabel 18 di atas menunjukkan bahwa nilai  “Collinearity 

Statistics Tolerance “  untuk variabel Kepemimpinan sebesar  0,265 lebih besar 

0,10 dengan nilai VIF pada variabel kepemimpinan sebesar  3, 770 < 10,00, 

Sedangkan untuk variabel kedisiplinan kerja memiliki nilai “Collinearity 

Statistics Tolerance“ sebesar 0,635 lebih besar  0,10  dengan nilai VIF sebesar 

1.551 < 10.00. dan untuk varaibel  motivasi memiliki nilai “Collinearity Statistics 

Tolerance” sebesar 0,252 > 0,10 dengan nilai VIF sebesar  3.972 < 10.00, hal ini   

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

 

5.7.2   Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

Gambar 2 Uji Heterokedastisitas 

 
 

 
 

 Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal 

ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5.7.3   Uji  Normalitas  

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah 

sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik P-P plot. Berikut ini hasil uji 
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normalitas menggunakan grafik P-P Plot menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

versi 20: 

Gambar 3.  Uji Normalitas 

 
 

    Sumber : Data Primer 

 

Berdasarkan gambar 3, tersebut di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, 

hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berpola distribusi normal. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan grafik P-P plot, model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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5.7.4   Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan 

perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah 

model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, 

melainkan berpasangan secara autokorelasi. Untuk melihat hasil uji Autokorelasi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 19. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .615a .378 .340 1.191 2.015 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kedisiplinan Kerja   

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai   
       

       Sumber: Data primer.  

Berdasarkan tabel 19 di atas menunjukkan bahwa Nilai Durbin Watson     

= (DW > dU) = 2.016 > 1.7364  artinya data tersebut diatas tidak terjadi 

Autokorelasi. 

 

5.8  Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian hipotesis penelitian maka 

pembahasan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :  

 

5.8.1   Pengaruh   Kepemimpinan terhadap  Kinerja Pegawai 

  Berdasarkan  hasil uji parsial atau Uji T, menunjukkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 
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pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapaten Pansgkep, Sulawesi Selatan.  Hal ini 

menggambarkan bahwa jika kepemimpinan mengeluarkan suatu paket kebijakan 

yang ketat terkait dengan aturan jam kerja, maka akan berdampak langsung 

terhadap kedisiplinan para pegawai yang bekerja pada instansi tersebut, namun 

tidak secara langsung mempengaruhi kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata 

Ruang Kabupaten Pangkep. 

Kepemimpinan tidak beropengaruh signifikan, disebabkan 

kepemimpinan dalam instansi pemerintah biasanya selalu berpindah-pindah dan 

segala pekerjaan yang dilakukan sudah terpusat, artinya pekerjaan yang dilakukan 

setiap Kantor Dinas itu hanya perpanjangan tangan program yang sudah baku 

sehingga kinerja pegawai tidak menjadi skala perioritas seperti yang dilakukan 

diperusahaan pada umumnya. 

Hasil penelitian ini  Sejalan  Penelitian yang dilakukan  oleh  Utari, 

2015,  Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan Asset Daerah 

Wonogiri).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak 

berpengaruh signfikan kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan  dan Asset Daerah Wonogiri). Dan Penelitian yang 

dilakukan Putri Kemala Dewi. 2012. Yang mengangkat judul : Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Sebagai Variabel 

Mediating Di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pemukiman Provinsi 

Sumatera Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap motivasi dan kinerja pegawai. 2. Komunikasi, 

iklim organisasi, disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
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motivasi kerja dan kinerja pegawai. 3. Motivasi kerja sebagai variabel mediating 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja pegawai serta penelitian 

yang dilakukan oleh Eko Partono, 2018, dengan Judul  Analisis Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Bank BNI Syariah Kc Surakarta. Hasil Penelitian Menunjukkan 

bahwa kepemimpinan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai, sedangkan motivasi kerja dan budaya organisasi secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Uji 

menunjukkan kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan Menolak hasil penelitian 

yang dilakukan Anna Rahmania Rambe,2016, Penelitian Safitriani,2016, 

Fatah Laila,2016, Penelitian Ardhi Firmansyah, Tri Wahju Wirjawan, 2018, 

dkk, yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada berbagai  Instansi Pemerintah di Indonesia. 

 

5.8.2   Pengaruh  Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja  Pegawai 

Berdasarkan hasil  Uji  Parsial (Uji T) dan Uji F menunjukkan bahwa 

Kedisiplinan Kerja berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep.  

Hal ini menunjukkan kedisiplinan kerja tidak secara serta merta mempengaruhi 

secara langsung kinerja pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas tersebut. 

Mengingat setiap ASN yang diangkat menjadi PNS memahami Tata Tertib 

tentang aturan jam kerja dan sanksi kerja, pemberian gaji dan kenaikan Jabatan 

setiap pegawai yang bekerja pada Instansi pemerintah. Sehingga kedisiplinan 
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kerja setiap pegawai dibentuk dan terbentuk oleh suatu sistem aturan yang ketat 

dalm isntansi tersebut tidak bentuk oleh variabel kinerja. Artinya ketika 

kedisiplinan ini ditingkat dalam setiap unit kegiatan pada setiap pegawai tidak 

berdampak langsung terhadap kinerja pegawai pada suatu Istansi terutama pada 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten Pangkep. 

Hal ini sejalan dan Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saudari Utarai, 2015. Safiriani,2016, Putri Kumala Dewi, 2017. Yang 

menyatakan bahwa kedisiplinan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai, dan Menolak penelitian yang dilakukan oleh terdahulu 

terutama penelitian yang dilakukan oleh Anna Rahmania,2016, Fata Laila,2016, 

Ardhi Firmansyah, Tri Wahju Wirjawa,2016 dkk, yang menyatakan bahwa 

Kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Namun secara simultan 

varaibel kepemimipina, kedisiplinan kerja dan motivasi  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapaten 

Pangkep. 

 

5.8.3  Pengaruh  Motivasi  terhadap Kinerja Pegawai 

Berdasarkan hasil Uji T dan Uji Simultan (uji F) varaibel Motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas 

Tata Ruang Kabupaten Pangkep. Hal ini mengingat variabel motivasi merupakan 

variabel yang tumbuh dalam diri seseorang pegawai untuk melakukan yang 

terbaik dalam mendukung program pemerintah “good governence” 

Penelitian ini sejalan dan Sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Anna Rahmania Rambe, 2016, Penelitian Utari,2016, Penelitian  Ardhi 
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Firmansyah1 , Tri Wahju Wirjawan2. 2018,  Krisnawati Wiji Rahayu, 2018, 

dan penelitian yang dilakukan Rusdin, 2021, Tesis STIE Nobel,  yang 

menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai  

Menolak penelitian yang dilakukan oleh Eko Partono, 2018, Riandhika 

Yossy Kartikasari, 2017, dan Putri Kemala Dewi. 2012, dkk. Yang 

menyatakan bahwa motivasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatra Utara. 

 

5.8.4   Variabel  Paling  Dominan Terhadap Kienerja  Pegawai 

  Berdasarkan hasil  uji statistic, Analisis Regresi berganda menunjukkan 

bahwa variabel yang berpengaruh dominan adalah variabel motivasi kerja di 

antara variabel kepemimpina, kedisiplina kerja. Hal ini menggambarkan bahwa 

motivasi kerja merupakan variabel pebentuk kinerja pegawai yang tumbuh dari 

kesadaran dan inisiatif sendiri dari setiap pegawai yang bekerja pada suatu 

instansi pemerintah yang terikat dalam suatu aturan yang ditaati oleh setiap ASN 

dimanapun setiap pegawai ditempatkan.    

Penelitian ini sejalan dan Sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Anna Rahmania Rambe, 2016, Penelitian Utari,2016, Penelitian  Ardhi 

Firmansyah1 , Tri Wahju Wirjawan2. 2018,  Krisnawati Wiji Rahayu, 2018,  

yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai dan Menolak penelitian yang dilakukan oleh Eko Partono, 

2018, Riandhika Yossy Kartikasari, 2017, dan Putri Kemala Dewi. 2012, dkk. 
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Yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatra Utara. 
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BAB VI 

                                        KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1   Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan Hasil Uji Parsial (Uji T) Kepemimpinan, Kedisiplinan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep.  Sedangkan, motivasi 

berpengaruh positif dan nignifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Dinas Tata Ruang Kabuapten Pangkep. Sulawesi Selatan. 

2. Berdasarkan hasil Uji Simultan (Uji F), menunjukkan bahwa 

Kepemimpinan, Kedisiplinan, Motivasi beroengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten 

Pangkep. Sulawesi Selatan. 

3. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai adalah 

varaibel  motivasi kerja dengan nilai standart koefisien beta sebesar 0,491 

dengan  tingkat signifikansinya sebesar 0,032. 

4. Besarnya kontribusi pengaruh variabel kepemimpinan, kedisiplinan, dan 

motivasi secara simultan sebesar 37,8 %. Sisanya, sebesar 62,2 dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini meliputi suasana 

lingkungan kerja,  kondisi kerja, sarana dan prasarana, dan pemgembangan 

karir dan kompensasi kerja. 
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6.2     Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas maka 

disarankan sebagai berikut :  

1. Diharapkan Kepala Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten diharapkan 

memperbaiki dan mempertimbangkan  aspek kepemimpinan sebagai 

variabel pemicu terbentuknya kinerja pegawai melalui pendekatan personal 

dan gaya kepemimpinan suportif sejuk dan ilklim kerja yang kondusif pada 

semua pihak, selain hal tersebut yang kalah pentingnya, 

2. Diharapkan Kepala kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten Pangkep 

mempertimbangan  dan menekankan kepada semua  pegawai bahwa aspek 

kedisiplinan merupakan  prasyarat utama  yang harus dipatuhi dalam 

melaksanakan tugas sebagai abdi Negara baik. 

3.  Diharapkan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep 

memperhatikan aspek lingkungan kerja, kondisi kerja dan sarana dan 

prasana kerja  yang memadai  untuk mendorong  suasana kerja dan motivasi 

kerja tinggi. 

4. Diharapkan kepada Kepala Dinas  Tata Ruang Kabupaten Pangkep sebagai  

pimpinan untuk mempertimbangkan dan memperhatikan aspek komptensi  

keilmuannya dan keahliannya sebagai prayarat utama dalam menempatkan 

setiap pegawai dalam memangku jabatannya dan tetap mempertahankan dan 

mendorong  iklim motivasi kerja yang lebih baik dalam meningkatkan 

kinerja yang tinggi. 
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LAMPIRAN 

Catatan Hasil Pemeriksaan: 

1. Terdapat variabel yang memiliki nilai reliabilitas rendah, yaitu variabel Y 

0.221,  

2. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai Sig 0.200 > 

0.05  data terdistribusi normal 

3. Nilai koefisien regresi (r square) sebesar 0.378 

 

Silahkan ditunjukkan dan didiskusikan dengan pembimbing terkait beberapa hasil 

yang belum memenuhi syarat di atas, untuk kemudian disarankan/direkomendasikan 

oleh pembimbing dengan salah 1 pilihan berikut: 

☐ Mahasiswa merevisi data dan memenuhi syarat terlebih dahulu 

☒ Mahasiswa melanjutkan dengan hasil yang sudah ada  

 

Silahkan mengabari lembaga kembali, terkait saran/rekomendasi pembimbing, untuk 

kemudian dibuatkan surat keterangan telah melakukan validasi/olah data di lembaga. 

Terlampir pula prosedur validasi lembaga, sebagai bahan acuan terbitnya surat 

keterangan validasi. Terima Kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.268)  

1. VALIDITAS KEPEMIMPINAN (X1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. VALIDITAS KEDISIPLINAN KERJA (X2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. VALIDITAS MOTIVASI (X3) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. VALIDASI KINERJA PEGAWAI (Y)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS KEPEMIMPINAN (X1) 

 

 

 

2. RELIABILITAS KEDISIPLINAN KERJA (X2) 

 

 

 

3. RELIABILITAS MOTIVASI (X3) 

 

 

 

4. RELIABILITAS KINERJA PEGAWAI (Y) 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.608 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.741 > 0.50 

 
Nilai Cronbach’s Alpha 

0.589 > 0.50 

 
Nilai Cronbach’s Alpha 

0.221 <  0.50 



 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

 

VARIABEL KEPEMIMPINAN (X1) 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

VARIABEL KEDISIPLINAN KERJA (X2) 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABEL MOTIVASI (X3) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

VARIABEL KINERJA PEGAWAI ( Y) 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS  

Nilai Sig 0.200 > 0.05  Data terdistribusi normal 

 

 

 

 

2. UJI MULTIKOLINEARITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 



 

3. 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 = 2.004 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

2. UJI F  F TABEL = 2.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 

VARIABEL KEPEMIMPINAN (X1), KEDISIPLINAN KERJA (X2), 

MOTIVASI (X3)  VARIABEL KINERJA PEGAWAI (Y) 
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