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АBSTRАK 

 

MULIYATI (2019MM12499). Pengaruh Teknologi Informasi, Motivasi Dan Kompetensi 

Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
Kabupaten Pinrang Dibimbing Oleh Saban Echdar Dan Saripuddin D 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Teknologi 

Informasi, Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pinrang. 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel 

dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 
Pinrang. Populasi dalam penelitian yaitu semua pegawai negeri sipil Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pinrangyang berjumlah 35 oran. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling sensus atau sampel jenuh, 
yaitu jumlah sampel merupakan semua populasi. Adapun jumlah sampel pada penelitian 

ini sebanyak 35 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi Informasi (X1)  sebesar t hitung  

2,031 >  t tabel 2,30,  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Hasil  menunjukkan 

bahwa motivasi (X2) sebesar t hitung  2,258 >t table 2,030, berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Pinrang. Hasil menunjukkan bahwa Kompetensi (X3) sebesar t hitung  2,118> 

t tabel2,030, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Teknologi Informasi, motivasi 
dan kompetensi sebesar  F hitung 13,698 > F tabel 2,911, berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel motivasi (X1) t hitung 

sebesar 2,258 yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai  pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

 

Kata kunci : Teknologi Informasi, Motivasi, Kompetensi dan Kinerja Pegawai                        
                      Negeri Sipil 
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ABSTRACT 
 

 

MULIYATI (2019MM12499). The Effect of Information Technology, Motivation and 

Competence on the Performance of Civil Servants at the Pinrang Regency Community 
and Village Empowerment Service Guided By Saban Echdar And Saripuddin D 

This study aims to determine and analyze the influence of information 

technology, motivation and competence on the performance of civil servants at the 
Pinrang Regency Community and Village Empowerment Service. 

This research design uses survey research that takes a sample from one population and 

uses a questionnaire as the main data collection tool. The research was conducted at the 

Pinrang Regency Community and Village Empowerment Office. The population in the 
study were all civil servants of the Pinrang Regency Community and Village 

Empowerment Service, totaling 35 people. The sampling technique used in this research 

is census sampling or saturated sample, ie the number of samples is the entire population. 
The number of samples in this study were 35 respondents. Data analysis used multiple 

linear regression analysis. 

The results showed that Information technology (X1) was t arithmetic 2.031 > t 
table 2.30, had a positive and significant effect on employee performance at the Pinrang 

Regency Community and Village Empowerment Service. The results show that the 

motivation (X2) of t count 2,258 > t table 2,030, has a positive and significant effect on 

the performance of the employees of the Pinrang Regency Community and Village 
Empowerment Service. The results show that the competence (X3) of t count 2.118 > t 

table 2.030, has a positive and significant effect on employee performance at the Pinrang 

Regency Community and Village Empowerment Service. Information Technology, 
motivation and competence of F count 13,698 > F table 2,911, have a simultaneous effect 

on employee performance at the Pinrang Regency Community and Village Empowerment 

Service. The partial test results show that the motivation variable (X1) t count is 2,258 
which is the most dominant influence on employee performance at the Pinrang Regency 

Community and Village Empowerment Service. 

 

Keywords: Information Technology, Motivation, Competence and Employee  
                  Performance  Civil State 
. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur utama sumber daya manusia dalam 

pencapaian tujuan nasional. Peranan Pegawai sangat strategis dalam mengemban 

tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan  tugas  pembangunan  tertentu.   

Sangat mutlak diperlukan Sumber Daya aparatur yang handal dan 

profesional Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 

amat kompleks. Profesionalisme aparatur akan meningkat seiring dengan tingkat 

kompetensinya yang didukung dengan adanya teknologi informasi yang sangat 

dominan dalam era sekarang ini. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, 

Pegawai negeri sipil harus dituntuk untuk memiliki kehandalan khususnya dalam 

menjalan roda pemerintahan karena dengan adanya dukungan teknologi yang 

semaikin hari semakin berkembang sangat memudahkan dalam menjalan tugas-

tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. memiliki  profesi  dan  

manajemen  yang berdasarkan pada merit system.  

Dalam sistem   tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terdapat perbandingan 

antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 

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

pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara 

transparan, akuntabel, dan kompetitif, sejalan  dengan  tata  kelola  pemerintahan 

yang baik (good governance).Dalam konteks seperti ini, menurut Murtiadi (2012) 
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manajemen SDM memegang peranan yang sangat penting khususnya peningkatan 

kapasitas SDM seperti peningkatan teknologi informasi serta peningkatan 

kompetensi bagi Pegawai negeri sipil karena Pegawai negeri sipil merupakan 

bagian integral dari Manajemen Pegawai negeri sipil.  

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, 

penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian satu kesatuan 

dengan tingkat sumberdaya aparatur sipil negara yang tidak terpisahkan dalam 

suatu organisasi khususnya dalam organisasi pemerintahan dan mengambil 

peranan yang sangat vital, karena dengan adanya sumberdaya aparatur sipil negara 

yang memiliki kompetensi mumpuni akan lebih mudah dalam bekerja dengan 

regulasi yang telah ditentukan oleh pimpinan, selain itu seorang Pegawai negeri 

sipil diharapkan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur sipil negara yang mampun bekerja 

dalam tekanan sesuai dengan job job pekerjaan yang diberikan. Kompetensi 

merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri Pegawai negeri 

sipil, sehingga mampu memotivasi Pegawai negeri sipil untuk meningkatkan 

kinerjanya. Dalam Pengembangan karier Pegawai negeri sipil di lingkup 

pemerintahan yang keberkelanjutan haruslah sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai yang didukung dengan 

teknologi informasi yang dikuasainya serta motivasi tinggi dari seorang Aparatur 

sipil negara. Upaya-upaya yang diformalkan oleh pemerintah yang berfokus pada 

pengembangan dan memperkaya SDM organisasi publik melalui peningkatan dan 

Penguasaan teknologi informasi diikuti dengan kompetensi Pegawai negeri sipil 
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yang dimiliki merupakan kebutuhan utama dalam organisasi dalam melakukan 

pelayanan publik dengan baik. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Pegawai negeri sipil, bahwa 

Pegawai negeri sipil adalah profesi bagi Pegawai negeri sipil bertugas 

melaksanakan kebijakan publik; memberikan pelayanan publik yang profesional 

dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik 

Indonesia. Adapun implementasi atas kebijakan tersebut, diharapakan dapat 

mewujudkan dan menciptakan Pegawai negeri sipil di Pemda Pinrang sebagai 

Aparatur Birokrasi yang berkualitas, yang memiliki kompetensi dan 

profesionalisme dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Penyelenggaraan 

pelayanan publik di Kabupaten Pinrang tersebut akan terwujud, hal ini sangat 

ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor profesionalisme 

aparaturnya serta kompetensi yang dimiliki oleh seorang Pegawai negeri sipil. 

Sedangkan untuk mendapatkan aparatur yang professional menurut Kadarisman 

(2014), diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan tuntutan 

organisasi dan tuntutan masyarakat yang bergerak dinamis. 

Hal ini penting dan esensial, karena pelayanan publik oleh Pegawai negeri 

sipil merupakan pelayanan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat luas dan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan 

organisasi secara menyeluruh. Pengaturan Pegawai negeri sipil di Pemda Pinrang 

sebagai sumber daya aparatur melalui Manajemen PNS sebagai bagian dari 

Manajemen Pegawai negeri sipil, yaitu pengelolaan Pegawai negeri sipil untuk 

menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas 
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dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan  nepotisme  (KKN)  

(Pasal  1  ayat  5 UU ASN).  

Dengan demikian, diperlukan adanya Manajemen PNS yang menjalankan 

fungsi dalam organisasi, dirancang untuk memaksimalkan  kinerja Pegawai negeri 

sipil  di  Pemda Pinrang dan dalam upaya memaksimalkan kinerja organisasi.  

Idealnya Pegawai negeri sipil di Pemda Pinrang Khususnya Pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harusnya dilakukan berdasarkan dimensi 

kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi penilaian kinerja, dan dimensi 

kebutuhan  unit  kerja  di  Pemda Pinrang untuk masa kini dan masa yang akan 

datang. 

Kompetensi merupakan suatu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang pegawai, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, efesien dan efektif. Pengembangan 

ASN berbasis kompetensi, dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan 

sasaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Pinrang dengan standar kinerja 

yang telah ditetapkan. Setiap Pegawai negeri sipil memiliki hak dan kesempatan 

untuk mengembangkan kompetensinya, semisalnya dengan pendidikan dan 

pelatihan, seminar, kursus, dll. Pengembangan kompetensi juga bisa dilakukan 

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

tertentu. Dimensi penilaian kinerja, terkait dengan penilaian secara periodik 

pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai negeri sipil. 
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Penilaian kinerja di sini adalah usaha mengevaluasi  kinerja  pegawai 

negeri sipil pada  saat ini dan masa lalu dikaitkan dengan standar kerjanya.Terkait 

hal ini, upaya keseriusan Pemda Pinrang dalam menindaklanjuti UU Pegawai 

negeri sipil, bahwa penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan perencanaan 

kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan 

memerhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku 

Pegawai negeri sipil, yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, 

partisipatif, dan transparan. Untuk itu, dalam mengembangkan karier pegawainya, 

Pemda Pinrang antara lain membutuhkan tersedianya database kepegawaian 

(Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) yang merupakan salah satu sistem 

teknologi informasi yang up-to-date, mudah diakses, dan menyediakan data 

seorang Pegawai negeri sipil, baik identitas diri maupun kualifikasi dan 

kompetensi, dan lain-lain.  

Dari prasurvei dilakukan, ditemukan realitas dilapangan, bahwa terdapat 

indikasi belum optimalnya Penguasaan sistem teknologi informasi oleh Pegawai 

negeri sipil terutama dilihat dari aspek objektivitas dalam melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan Penguasaan teknologi informasi seperti 

penggunaan aplikasi. Di satu pihak, ada Pegawai negeri sipil yang dilihat dari segi 

kualifikasi kompetensi, semangat kerja/Motivasi kerja yang rendah masih, namun 

mendapat kesempatan lebih banyak seperti diberi kesempatan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan lainnya, mengikuti  seminar  dan  pelatihan  teknis 

tertentu.  Di  lain  pihak, ada Pegawai negeri sipil yang lebih baik atau lebih 

memiliki kompetensi dan menguasai teknologi serta memiliki motivasi kerja yang 
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tinggi namun kurang diperhatikan dan kurang diberi kesempatan untuk berbuat 

dalam organisasi semuanya itu dikarenakan masih tingginya rasa kedekatan 

terhadap pimpinan atau yang berperan penting dalam organisasi. Dengan 

demikian,  peningkatan kinerja Pegawai negeri sipil yang diharapkankan  

memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh Pegawai 

negeri sipil menjadi terhambat, serta peluang dalam memberikan kontribusi 

terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan lingkungan yang selalu 

berubah. Pelaksanaan pekerjaan yang semakin baik dan meningkat, berpengaruh 

langsung pada peluang bagi seorang Pegawai negeri sipil serta diharapkan atau 

dicita-citakannya. 

Tujuan dari tulisan ini adalah memahami dan menganalisis Pengaruh 

Penguasaan Teknologi informasi, Motivasi dan Kompetensi terhadap Kinerja pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Jika kinerja 

Pegawai negeri sipil tidak memuaskan, hal tersebut dapat diperkirakan bahwa 

penempatan kerja atau tugas yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan 

kemampuan yang dimiliki yang akan berdampak terhadap pemingkatan motivasi 

Pegawai negeri sipil.  

Dalam    suatu    instansi    seringkali   hanya menuntut kinerja yang tinggi 

kepada para Pegawai negeri sipil, tanpa melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Padahal   faktor   mendasar   dalam   menunjang kinerja seperti 

motivasi kerja dan kompetensi kerja harus   diperhatikan   juga tanpa 

mengesampingkan pemanfaatan teknologi informasi demi meningkatnya 

produktivitas kerja Pegawai negeri sipil.  
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Di era globalisasi saat ini peningkatan pelayanan dan tuntutan masyarakat 

merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan, ini jelas menuntut adanya 

profesionalisme di dalam birokrasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

sebagai instansi pemerintah Daerah harus kreatif menciptakan inovasi yang terkait 

dengan teknologi informasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Dalam hal ini seorang pemimpin instansi perlu  untuk meningkatkan kompetnsi 

dan memberikan motivasi kepada Pegawai negeri sipil nya agar tujuan dari 

instansi dapat tercapai dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Pegawai 

negeri sipil. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat betapa pentingnya peranan teknologi 

informasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja Pegawai negeri sipil. Dari 

studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan desa terlihat masih kurangnya motivasi Pegawai. Hal ini terlihat 

dari kurangnya semangat  Pegawai negeri sipil  untuk  menyelesaikan pekerjaan, 

adanya petugas yang bersikap pasif terhadap  pekerjaan,  kurang  memahami 

sepenuhnya apa yang harus dikerjakan, dan melaksanakan tugas-tugas  setelah ada 

perintah. Kondisi di atas menimbulkan permasalahan bagi pimpinan untuk  

memberikan  motivasi bagi Pegawai negeri sipil guna dapat melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal.  

Kinerja berkaitan dengan tingkat absensi, semangat kerja, keluhan-

keluhan, ataupun ma salah vital instansi. Pegawai merupakan salah satu faktor 

produksi yang terpenting dalam suatu instansi, tanpa mereka betapa sulitnya 

instansi mencapai tujuan, merekalah yang menentukan maju mundurnya suatu 
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instansi, dengan memiliki tenaga-tenaga kerja yang terampil dengan motivasi 

tinggi instansi telah mempunyai asset yang sangat mahal, sebab pada dasarnya 

manusia merupakan subyek dan obyek pembangunan yang merupakan faktor yang 

sangat penting, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi 

prioritas yang utama. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh 

setiap instansi termasuk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa 

Kabupaten Pinrang, karena kinerja merupakan cerminan bagi kemampuan instansi 

dalam mengelola dan mengalokasikan Pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, 

kinerja para ASN mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi berlangsungnya 

kegiatan instansi dan berpengaruh bagi proses pencapaian tujuan instansi. 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Teknologi Informasi, 

Motivasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.  Apakah Teknologi Informasi, Motivasi dan Kompetensi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja Pegawai negeri sipil pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang ? 

2.  Apakah Teknologi Informasi, Motivasi dan Kompetensi berpengaruh 

secara simultan kinerja Pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang ? 



9 
 

 
 

 

3.  Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap terhadap 

kinerja Pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Pinrang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi, Motivasi  dan 

Kompetensi secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi, Motivasi dan 

Kompetensi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui varibel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kinerja Pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4. 1 Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep kajian 

Teknologi Informasi, Motivasi dan Kompetensi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah kajian yang 

berkaitan dengan Teknologi Informasi, Motivasi dan 
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Kompetensi. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan 

bagi penyusunan program pemecahan masalah kajian  Teknologi 

Informasi, Motivasi  dan Kompetensi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Zulfa Khaeria Jufri. Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Gowa. Kompetensi Sumber 

Daya Manusia di Kantor Samsat Wilayah Gowa memiliki karakteristik 

kompetensi yang sudah sangat bagus, pengetahuan yang didukung oleh 

pendidikan dan pengalaman sudah sesuai dengan disiplin ilmu pegawai dengan 

pekerjaan yang diberikan kepada pegawai, keterampilan berkomunikasi dan 

mengoperasikan teknologi informasi juga bagus, serta sikap pegawai 

menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan juga sangat 

bagus. Pengalaman, kreativitas, dan motivasi merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di kantor Samsat 

wilayah Gowa. 

2. Muhammad Andi Prayogi dkk (2019). Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Kompetensi secara parsial kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Disiplin Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan kompetensi dan disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas 

I Khusus Medan, Nilai koefisien determinasi yang diperoleh R Square sebesar 

0,790 atau 79 %, sisanya 21% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini, misalnya motivasi, kompensasi, kepuasan kerja, 

budaya organisasi, lingkungan kerja dan variabel lainnya 
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3. Putu Pande Yudiastra, Gede Sri Darma (2015). Pengaruh Penggunaan 

Teknologi Informasi, Disiplin Kerja, Insentif, Turnover Terhadap Kinerja 

Pegawai. Berdasarkan hasil yang diperoleh kesimpulan antara lain: terdapat 

pengaruh yang signifikan antara teknologi informasi terhadap kinerja pegawai, 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan terhadap kinerja pegawai, 

terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap kedisiplinan, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap kinerja pegawai, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap kinerja pegawai, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap kinerja pegawai. pengaruh 

signifikan negatif antara insentif terhadap turnover dan terdapat pengaruh 

signifikan negatif yang signifikan antara turnover terhadap kinerja karyawan di 

Rumah Sakit Umum Premagana Gianyar. 

 

4. Renaldy Lukiman dan JB Widodo Lestarianto (2016). Pengaruh penerapan 

sistem informasi akuntansi, pemanfaatan sistem informasi, efektivitas penggunaan 

sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas teknologi sistem informasi 

akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kinerja individu karyawan. Hasil dari 

penelitian ini adalah : (1) Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja Individu Pegawai, (2) Penggunaan Sistem 

Informasi, Efektivitas Penggunaan Sistem Akuntansi, Keyakinan Dalam 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi , dan Teknologi Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Individu Pegawai, (3) Penerapan Sistem Informasi 
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Akuntansi, Penggunaan Sistem Informasi, Efektifitas Penggunaan Sistem 

Informasi Akuntansi, Keyakinan dalam Teknologi Sistem Informasi Akuntansi, 

Teknologi Informasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Individu Karyawan. 

 

5. Mutia Sari, Hasan Basri, Mirna. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Kompetensi Aparatur Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial 

Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara 

simultan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen 

organisasiÂ  secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pengelolaan keuangan. Sedangkan secara parsial bahwa variabel pemanfaatan 

teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi  berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja 

Perangkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.  

 

6. Ary Sutrischastini, Agus Riyanto (2015). Pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai kantor sekretariat daerah kabupaten gunung kidul. Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh: (1) insentif 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, (2) motif berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja, (3) harapan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja, dan (4) insentif, motif dan Harapan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja staf Setda Gunung kidul. 
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7. Joyce Sagita Novyanti (2015). Pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada bappeda provinsi sulawesi tengah. 

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah, (2) motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, (3) 

Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur, (4) Disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

 

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

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan utara yang artinya semakin tinggi motivasi pegawai, maka kinerja 

yang dihasilkan akan semakin baik. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara  

 

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

Lingkungan Kerja Fisik Terhadap kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Energi Dan 

Sumber Daya MiNeral Kabupaten Donggala. Berdasarkan  hasil  analisis  yang  

telah diuraikan sebelumnya, bahwa hasil uji parsial variabel kompetensi  (X1)  

didapatkan  bahwa kompetensi berpengaruh       positif  dan signifikan   terhadap   
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kinerja pegawai   pada Dinas ESDM Kab.  Donggala, bahwa hasil uji parsial 

variabel motivasi   (X2)  didapatkan   bahwa motivasi  berpengaruh  positif  dan  

signifikan terhadap  kinerja pegawai  pada  Dinas  ESDM Kab.  Donggala, 

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

menunjukkan  bahwa  secara parsial lingkungan kerja fisik berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap kinerja  pegawai. 

 

10. Rakhmansyah (2014). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap 

Kinerja (Studi Pada Karyawan Pt. Pln Area Madiun). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, pertama, penggunaan teknologi informasi wireless dan 

teknologi informasi wireline secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. kedua, penggunaan teknologi informasi wireless secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. terakhir, penggunaan teknologi 

informasi wireline secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

 

2.2. Teknologi Informasi 

2.2.1 Pengertian 

Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi 

perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem 

informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) 

dan software (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, pengertian teknologi 

informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat 

lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap 

lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, 
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pengertian teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk 

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, 

dan menyebarkan informasi.  

 

2.2.2 Pengertian Teknologi Informasi (IT) Menurut Para Ahli 

Haag dan Keen (1996): Pengertian teknologi informasi menurut Haag 

dan Keen bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu 

anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan pemrosesan informasi. Oxford English Dictonary (OED)  Teknologi 

informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan 

dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Williams dan 

Sawyer (2003): Menurut Williams dan Sawyer, bahwa pengertian teknologi 

informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan 

jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Martin 

(1999): Menurut Martin, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak 

hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan 

digunakan untuk memroses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup 

teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. 

 

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi  

Adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. 

Ada enam fungsi dari teknologi informasi, di antaranya sebagai berikut: 
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1. Menangkap (Capture) Menangkap disini dapat diartikan sebagai 

menginput. Misalnya, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan 

lain-lain.  

2. Mengolah (Processing) Mengolah atau memroses data masukkan yang 

diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat 

berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung (kalkulasi).  

3. Menghasilkan (Generating) Menghasilkan atau mengorganisasikan 

informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat 

dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti, laporan, tabel, grafik, dan 

gambar.  

4. Menyimpan (Storage) Merekam atau menyimpan data dan informasi 

dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya 

adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain.  

5. Mencari Kembali (Retrival) Menelusuri dan mendapatkan kembali 

informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. 

Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya.  

6. Mentransmisi (Transmission) Mengirim data dan informasi dari suatu 

lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan dengan 

mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya. 

Perkembangan globalisasi menuntut setiap pegawai untuk meningkatkan 

keahliannya dalam penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan 

kinerjanya. Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam memperlancar tugas 
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dan kewajibannya di perusahaan. “Suatu teknologi informasi dapat memberikan 

dampak yang positif terhadap kinerja individual sehingga harus dimanfaatkan 

dengan tepat dan harus mempunyai kecocokan dengan tugas yang didukung 

Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untuk 

memperbaiki performa individu dan organisasi, karenanya banyak pengambil 

keputusan menginvestasikan dana untuk teknologi informasi. teknologi informasi 

akan membantu perusahaan untuk memperbaiki performance organisasi, hanya 

apabila perusahaan menggunakan teknologi informasi secara aktual dalam 

langkah yang efisien, sehingga penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi 

akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi, terutama pada sumber daya 

manusia. 

Pengaruh perkembangan teknologi sekarang ini begitu pesat, oleh sebab 

itu setiap organisasi sekarang menganggap bahwa sistem informasi sangat penting 

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

sangat mempengaruhi persaingan, baik perubahan demografi, sosial ekonomi, 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), persaingan pasar maupun sumber daya 

manusia. Strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan persaingan di pasar 

pelayanan jasa di masa depan juga perlu direncanakan dengan baik. Teknologi 

Informasi lebih bersifat aplikatif yang lebih mengarah pada pengelolaan data dan 

informasi dalam sebuah perusahaan, dengan pemanfaatan teknologi komputer dan 

komunikasi data akan lebih menekankan pada teknik pemanfaatan perangkat-

perangkat yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. 
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Salah satu cara agar perusahaan mampu bersaing dengan para 

kompetitornya adalah dengan menggunakan sistem informasi. Berkembangnya 

sistem informasi saat ini merupakan hasil pemikiran manusia yang menciptakan 

sistem informasi yang dapat mempengaruhi dunia bisnis sehingga membawa 

perubahan-perubahan pada segi kehidupan. Perkembangan sistem informasi 

berdampak juga kepada perusahaan baik secara positif maupun negatif. Semakin 

berkembangnya sistem informasi, maka dapat memberikan berbagai kemudahan 

pada kegiatan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Adanya dampak positif 

dari perkembangan sistem informasi yang dapat dirasakan oleh perusahaan 

dengan berupa peningkatan kinerja, kemudahan dalam pembuatan laporan, dan 

informasi yang didapat akan lebih akurat. 

 

2.2.4 Peranan Teknologi Informasi 

Fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan semakin mendapat 

perhatian dalam aktivitas bisnis organisasi. Maju mundurnya organisasi 

ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusianya. ASN sebagai sumber daya 

utama perusahaan dituntut untuk memberikan pelayan terbaik kepada konsumen 

dan memberikan kinerja yang optimal sehingga konsumen merasa terlayani 

dengan baik dan merasa puas. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan 

karena upaya para sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi dapat 

berkinerja dengan baik. organisasi untuk meraih kinerja yang baik dan unggul 

dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Dengan 

kinerja yang baik, maka setiap ASN dapat menyelesaikan segala beban organisasi 

dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada organisasi dapat 
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teratasi dengan baik. Kini ada beberapa perusahaan atau instansi yang 

mengharapkan menggunakan sistem informasi, kinerja ASN semakin meningkat. 

Namun kenyataannya mendapatkan hasil menurun. Kinerja ASN yang 

sebelumnya tidak menggunakan sistem informasi sudah baik malah menjadi 

buruk kinerjanya setelah menggunakan sistem informasi. Menurunnya kinerja 

karyawan yang disebabkan oleh penggunaan sistem informasi yang rumit dapat 

mengganggu stabilitas Organisasi. 

 

2.2.5 Jenis – Jenis Teknologi Informasi 

Teknologi informasi (TI) adalah industri besar yang mencakup ribuan 

paket dan layanan perangkat lunak terkenal. Berikut ini adalah kategori atau jenis 

utama teknologi informasi. Daftar jenis teknologi informasi ini cukup umum 

untuk menyertakan sebagian besar perangkat lunak dan dapat digunakan sebagai 

referensi cepat untuk memahami produk dan arsitektur teknologi. Kemajuan 

informasi teknologi telah mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sini 

muncul C-Generation, yaitu generasi baru melek teknologi yang sangat peka akan 

konektivitas, konvergensi, konten kreatif, kolaborasi, dan kontekstual. Nasib 

bangsa ini ke depan bergantung kepada mereka ini. Untuk itu, selain upaya 

struktural melalui berbagai peraturan, diperlukan langkah strategis melalui 

berbagai pendekatan kultural untuk mengantarkan potensi generasi masa depan ke 

kelompok masyarakat yang bernilai dan kompetitif.  
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Kalau generasi ini justru banyak mengambil sisi negatif (dari teknologi 

informasi komunikasi/TIK), yang terjadi justru kebangkrutan, inefisiensi, dan lost 

generation. 

1. Green ICT 

Green ICT adalah sebuah konsep yang umumnya dikaitkan dengan upaya 

mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya, di samping emisi dan 

sampah yang dihasilkan dari kegiatan di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi.Pengaplikasian konsep Green ICT tersebar luas di berbagai proses 

bisnis. Intinya, pengusaha atau siapapun yang terkait dengan bidang ICT 

diharapkan dapat melakukan efisiensi untuk mendukung pelestarian lingkungan di 

sekitarnya. Kemudian, kecanggihan layanan internet yang mendukung 

penggunaan electronic mail (e-mail) untuk berkomunikasi dengan kolega bisnis 

Anda dan transmisi data dengan cepat ikut mengampanyekan pengurangan 

penggunaan kertas, yang berarti semakin sedikit pohon yang ditebang untuk itu. 

Dengan berkurangnya penebangan pohon, sekali lagi kita akan menikmati emisi 

karbon yang rendah. Efisiensi ramah lingkungan di sekitar bidang ICT termasuk 

menerapkan telekonferensi yang dapat mengurangi biaya perjalanan, yang 

berdampak pada penurunan emisi karbon, namun tetap mampu meningkatkan 

produktivitas usaha. 

Namun sebenarnya, lebih dari itu, efisiensi ICT yang ramah lingkungan 

ternyata dapat membantu perusahaan di mana pun untuk juga menikmati efisiensi 

biaya yang luar biasa. 
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2. E-Government 

E-Government yang "juga disebut e-gov, digital government, online 

government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi 

dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan 

dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, 

yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, 

menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-

to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-

Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government 

adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari 

pelayanan publik. 

3. E-learning 

E-pembelajaran atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan 

oleh universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem 

instruksi berbasis komputer (computer-assisted instruction ) dan komputer 

bernama PLATO. Sejak itu, perkembangan E-learning dari masa ke masa adalah 

sebagai berikut: 

(1) Tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based Training) di mana mulai 

bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standlone ataupun 
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berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun 

multimedia (Video dan AUDIO) DALAM FORMAT mov, mpeg-1, atau avi. 

(2) Tahun 1994 : Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak 

tahun 1994 CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan 

diproduksi secara massal. 

(3) Tahun 1997 : LMS (Learning Management System). Seiring dengan 

perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan 

internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai 

dirasakan sebagai kebutuhan mutlak , dan jarak serta lokasi bukanlah halangan 

lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat 

pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu 

dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar 

yang dikeluarkan oleh AICC (Airline Industry CBT Commettee), IMS, SCORM, 

IEEE LOM, ARIADNE, dsb. 

(4) Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis Web. 

Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis Web berkembang secara 

total, baik untuk pembelajar (learner) maupun administrasi belajar mengajarnya. 

LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. 

Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia , video streaming, serta 

penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar, dan 

berukuran kecil. 
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4. E-Library 

Akrabkah anda dengan istilah semacam e-commerce, e-banking, e-

learning, e-government, e-mail dan sebagainya? Huruf “e” disini mengacu pada 

kata “electronic”. Bagaimana dengan e-library, e-books, e-journal, e-bibliografi 

(OPAC) sama populerkah? kemunculan internet merupakan salah satu sarana 

yang sangat membantu para akademisi. Bagaimana tidak? Beraneka ragam 

referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet 

tersedia dalam jumlah yang berlimpah. Kamu-kamu sebagai mahasiswa tidak lagi 

perlu mengaduk-aduk buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan 

tugas-tugas kuliah. Cukup dengan memanfaatkan search engine, materi-materi 

yang relevan dapat segera ditemukan. 

Selain menghemat tenaga dalam mencarinya, materi-materi yang dapat 

ditemui di internet cenderung lebih up-to-date. Buku-buku teks konvensional 

memiliki rentang waktu antara proses penulisan, penerbitan, sampai ke tahap 

pemasaran. Kalau ada perbaikan maupun tambahan, itu akan dimuat dalam edisi 

cetak ulangnya, dan itu jelas membutuhkan waktu. Kendala ini nyaris tidak 

ditemui dalam publikasi materi ilmiah di internet mengingat meng-upload sebuah 

halaman web tidaklah sesulit menerbitkan sebuah buku. Akibatnya, materi ilmiah 

yang diterbitkan melalui internet cenderung lebih aktual dibandingkan yang 

diterbitkan dalam bentuk buku konvensional. 
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5. E-banking 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional 

relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya 

diantaranya meliputi Automated Teller Machine, Banking Application System, 

Real Time Gross Settlement System, Sistem Kliring Elektronik, dan internet 

banking. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi 

Sistem Informasi (TSI) Perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam layanan perbankan. Istilah lain yang lebih populer adalah 

Electronic Banking. 

Electronic banking mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang 

berkembang pesat. Beberapa diantaranya terkait dengan layanan perbankan di 

“garis depan” atau front end, seperti ATM dan komputerisiasi (sistem) Perbankan, 

dan beberapa kelompok lainnya bersifat ”back end”, yaitu teknologi-teknologi 

yang digunakan oleh lembaga keuangan, merchant, atau penyedia jasa transaksi, 

misalnya electronic check conversion. 

Selain itu, beberapa jenis E-banking terkait langsung dengan rekening 

bank. Jenis E-Banking yang tidak terkait rekening bias any berbentuk nilai 

moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu (chip dalam 

smart card). Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas 

transaksi, berbagai jenis E-bankinf semakin sulit dibedakan karena fungsi dan 

fiturnya semakin terintegrasi atau mengalami konvergensi.  
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Sebagai contoh, sebuah kartu plastik mungkin memiliki “magnetic strip”- 

yang bisa mengkaitkan dengan rekening bank, dan juga memiliki nilai moneter 

yang tersimpan dalam sebuah chip. Kadang kedua jenis kartu tersebut disebut 

“debit card” oleh merchant atau vendor. 

 

2.2.6 Indikator Teknologi Informasi 

Penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh kondisi yang memfasilitasi 

pengguna dalam menggunakannya karena apabila sistem informasi tidak 

didukung oleh peralatan-peralatan dan fasilitas yang diperlukan maka pengguna 

tersebut tidak dapat menggunakan sistem informasi tersebut (Sekarini, 2013). Ada 

Beberapa indikator yang dipake dalam mengukur penelitian ini yaitu meliputi :   

1. Unsur kongnitif/ merupakan cara pandang dalam menyikapi unsur teknis 

pekerjaan sperti penggunaan teknologi dengan bijak 

2. Motivasi intrinsik Perasaan, merupakan unsur dalam diri seseorang yang 

timbul untuk bekerja dengan baik 

3. Intensitas dalam penggunaan sistem informasi, kemampuan dalam 

berinteraksi dengan sistem kerja menggunakan teknologi  

4. Frekuensi dalam penggunaan sistem informasi, waktu dalam penggunaan 

sistem informasi 

5. Banyaknya jenis software yang digunakan merupakan aplikasi dari 

teknologi mutakhir untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan 
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2.3. Motivasi 

2.3.1 Teori motivasi 

1. Teori Hirarki  

Teori kebutuhan hirarki mengikuti teori jamak yakni seseorang berperilaku 

atau bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam 

kebutuhan. Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu 

berjenjang. Artinya bila kebutuhan pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat 

kedua akan muncul menjadi yang utama. Abraham Maslow adalah seorang 

psokologi yang menyatakan bahwa dalam setiap orang mempunyai lima jenjang 

kebutuhan pokok yaitu :  

1. Kebutuhan fisiologi adalah Yang terkait dengan kebutuhan primer untuk 

mempertahankan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan 

2. Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan seseorang yang difokuskan 

dalam hal-hal seperti keamanan jiwa dan harta dari bahaya atau ancaman, 

perlakuan yang adil, serta pensiun dan jaminan hari tua 

3. Kebutuhan social adalah Kebutuhan seseorang yang meliputi kebutuhan 

akan perasaan diterima oleh orang lain dan kebutuhan untuk ikut terlibat 

dalam kegiatan kelompok. 

4. Kebutuhan Penghargaan adalah Kebutuhan seseorang yang menitik 

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

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

seperti istana) serta penguasaan atas segala hal yang mencerminkan status 
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5. Kebutuhan aktualisasi diri adalah Kebutuhan seseorang untuk dikenal 

sebagai pribadi yang berguna bagi masyarakat,  

6. baik melalui karya dan prestasi yang diraih atai melalui harta dan ilmu 

yang di amalkan. 

Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkatan tinggi dan 

tingkatan rendah. Kebutuhan fisiologi dan kebutuhan akan keamanan 

digambarkan sebagai kebutuhan tingkat rendah dan kebutuhan sosial, kebutuhan 

akan penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat tinggi. 

Perbedaan antara kedua tingkat itu berdasarkan alasan bahwa kebutuhan tingkat 

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

tingkat rendah terutama dipenuhi secara eksternal ( dengan upah, kontrak, dan 

masa kerja ).  

Ahli teori motivasi pada periode awal berpendapat bahwa motivasi 

berprestasi memiliki keterkaitan dengan sifat pegawai untuk mengejar tujuan pada 

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

lebih berpendapat bahwa motivasi pada pegawai bersifat cenderung spesifik   pada   

tugas   tertentu.   Konsep   mengenai   motivasi berprestasi pertama kali di 

rumuskan oleh Henry Alexander Murray dengan menggunakan istilah kebutuhan 

berprestasi (need for achievement) untuk motivasi berprestasi, yaitu keinginan, 

hasrat atau tendensi untuk mengerjakan sesuatu yang sulit dengan secepat dan 

sebaik mungkin.  

Menurut  Murray  (Winkle,  2004)  motivasi  berprestasi  merupakan  daya 

yang mampu menjadi faktor pendorong bagi pegawai untuk mencapai prestasi 
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yang  setinggi-tingginya.  Motivasi  berprestasi  dapat  diartikan  sebagai  tindakan 

yang menjadi karekteristik pribadi seseorang yang berkembang dari interaksi 

dengan lingkungan. Karakteristik tersebut kemudian mendorong individu untuk 

memeberikan hasil yang lebih baik ketika menyelesaikan sebuah tugas. 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

berprestasi adalah keinginan dan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan yang merupakan pengharapan dari dirinya sendiri sehingga 

memungkinkan tercapainya prestasi yang optimal. 

 

1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Halim malik (2015) ada banyak faktor yang mempengaruhi 

motivasi berprestasi yaitu : 

a. Pemberian Penghargaan 

b. Keberhasilan dan tingkat aspirasi. c. Pemberian Pujian 

d. Kompetisi dan Kooperatif e. Pemberian harapan  

 

1.2 Indikator Motivasi 

Indikator  motivasi  berprestasi  yang  tinggi  menurut  McClelland  yaitu: 

a. Tanggung Jawab 

Rasa tanggung jawab akan memberikan dorongan bagi individu untuk 

mengejar prestasi yang diharapkan oleh organisasi. 
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b. Mempertimbangkan resiko pemilihan tugas 

Pertimbangan resiko dari tugas yang akan dijalankan merupakan salah satu ciri 

dari individu yang memiliki tingkat motivasi berprestasi yang tinggi. Hal  ini  

dikarenakan  individu  tersebut  akan  menyiapkan  strategi  yang  tepat untuk 

menyelsaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. 

c. Memperhatikan umpan balik 

Pegawai yang memperhatikan adanya umpan balik dari hasil kerja yang 

dimiliki, akan mampu melakukan evaluasi kinerjanya sendiri sehingga pegawai 

tersebut akan mampu memaksimalkan hasil kerjanya. 

d. Kreatif dan inovatif 

Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan mencari cara 

baru untuk menyelesaikan tugas seefektif dan seefisien mungkin. 

e. Waktu penyelesaian tugas 

Pegawai dengan motivasi berprestasi yang tinggi, akan berupaya untuk 

meminilisir adanya waktu yang terbuang percuma dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

f.  Keinginan menjadi yang terbaik 

Keinginan untuk menjadi yang terbaik merupakan salah satu ciri utama dari 

pegawai yang memiliki motivasi untuk berprestasi. Hal ini dikarenakan 

pegawai tersebut akan senantiasa untuk memberikan hasil yang terbaik kepada 

organisasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aspek- 

aspek dari motivasi berprestasi antara lain adalah tanggung jawab, memperhatikan 
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resiko pemilihan tugas, memperhatikan umpan balik, kreatif dan inovatif, 

memperhatikan waktu penyelesaian tugas, serta keinginan menjadi yang 

terbaik.Pekerja yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi dalam bekerja akan 

memberikan nilai positif, baik bagi diri individu maupun pihak perusahaan. Sikap 

positif yang ditunjukkan pekerja terhadap perusahaan, menunjukan motivasi 

berprestasi tinggi yang terdapat pada diri pekerja. Pekerja yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi akan mempunyai keinginan dan semangat dalam diri individu 

untuk bekerja secara optimal. Teori David McClelland menjelaskan tentang 

keinginan seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi. Motivasi berprestasi 

menunjukkan pentingnya menetapkan target atau standar keberhasilan. Motivasi 

McClelland dalam teorinya McClelland’s Achievment Motivation Theory atau 

teori motivasi prestasi McClelland memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu 

kebutuhan akan prestasi (achievement), kebutuhan kekuasaan (power), dan 

kebutuhan afiliasi. Model motivasi ini ditemukan diberbagai lini organisasi, baik 

staf maupun manajer.  

Beberapa pekerja memiliki karakter yang merupakan perpaduan dari 

model motivasi tersebut. 

 

1. Kebutuhan akan prestasi 

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli dan 

berprestasi, oleh karena itu pekerja akan berusaha mencapai prestasi tertingginya 

dan pencapaian tujuan tersebut bersifat realistis tetapi menantang dan menghitung 

resiko dalam pekerjaan, relatif bertahan lama dalam melakukan tugas yang 

memiliki tingkat kesulitan berbeda.  
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Selanjutnya sejumlah orang dengan kebutuhan prestasi yang tinggi dalam 

suatu lingkungan tertentu cenderung memunculkan kegiatan yang kreatif, 

sehingga pekerja perlu umpan balik sebagai bentuk pengakuan terhadap 

prestasinya tersebut. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan 

Kebutuhan akan kekuasaan adalah motivasi terhadap kekuasaan. Pekerja 

memiliki motivasi untuk berpengaruh dan dampak terhadap orang, serta 

mengerahkan semua kemampuan demi tercapai kekuasaan memiliki karakter kuat 

untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. 

 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat 

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi 

yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai 

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

Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil 

dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.  

Kebutuhan motivasi berprestasi tinggi merupakan suatu dorongan yang 

timbul pada diri seseorang agar mencapai target yang telah ditetapkan, dorongan 

ini menimbulkan kebutuhan berprestasi pekerja karena sikap ingin memberikan 

yang terbaik bagi organisasi. 

Pengukuran prestasi kerja ada enam aspek yang merupakan bidang prestasi 

kunci bagi perusahaan (Sutrisno, 2009:167), yaitu :  

a) Hasil kerja  Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan 

dan sejauh mana pengawasan dilakukan.  
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b) Pengetahuan pekerjaan Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas 

pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan 

kualitas dari hasil yang dikerjakan.  

c) Inisiatif Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan 

khususnya  dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul.  

d) Kecekatan mental Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima 

instruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja 

yang ada.  

e) Sikap Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan 

tugas.  

f) Disiplin waktu dan absensi Tingkat ketepatan waktu dan tingkat 

kehadiran.  

Sedangkan menurut Dharma, terdapat tiga standar pengukuran prestasi 

kerja sebagai berikut :  

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses 

atau pelaksanaa kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang 

dihasilkan.  

2) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

kualitatif mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa 

baik penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran.  

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus 
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dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu 

penyelesaian suatu kegiatan.   

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya prestasi 

kerja setiap individu karyawan dapat diukur melalui pengetahuan pekerjaan, 

inisiatif, kecekatan mental, kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 

Faktor-faktor Prestasi Kerja Menurut Mahmudi (2004:21) faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan dapat digolongkan dalam lima 

kelompok,    yaitu :  

1. Faktor individu, meliputi : Pengetahuan/pendidikan, ketrampilan (skill), 

kemampuan kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu.  

2. Faktor kepemimpinan, meliputi : Kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader.  

3. Faktor tim, meliputi : Kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim.  

4. Faktor sistem, meliputi : Sistem kerja, fasilitas kerja (kesejahteraan 

karyawan, sistem pengupahan, dan sistem insentif) yang diberikan oleh 

perusahaan, proses perusahaan dan kultur kerja dalam perusahaan.  

5. Faktor situasi, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan 

internal.  
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a. Faktor Motivasi (Motivation)  

Motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang terarah untuk mencapai tujuan kerja atau 

organisasi. Robbins mengatakan motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual.  

 

b. Faktor Kemampuan (Ability)  

Robbins menyatakan bahwa keseluruhan kemampuan dari seorang 

individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor : kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan 

yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental.  

Kemampuan fisik merupakan kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan 

ketrampilan. Uji Intellegience Quotient (IQ), misalnya dirancang untuk 

memastikan kemampuan-kemampuan intelektual umum seseorang.  

 

c. Faktor Kesempatan (Opportunity)  

Menurut Robbins, meskipun seseorang bersedia (motivasi) dan mampu 

(kemampuan), mungkin ada rintangan yang menjadi kendala kerja seseorang, 

yaitu kesempatan yang ada. Kesempatan tersebut dapat berupa lingkungan kerja 

tidak mendukung, peralatan, rekan kerja yang tidak mendukung, prosedur yang 

tidak jelas dan sebagainya. 
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2.4 Kompetensi 

2.4.1 Pengertian 

Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa kompetensi merupakan 

“Karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung 

terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik”. Kompetensi 

yang dimiliki pegawai baik secara individual harus dapat mendukung 

pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang 

dilakukan manajemen. Kompetensi mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

terhadap kinerja pegawai. Kompetensi merupakan kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Disiplin kerja merupakan salah satu variabel penting dalam 

pengembangan manajemen sumber daya manusia, oleh sebab itu disiplin sangat 

penting dalam sistem organisasi yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan, 

penyimpangan atau kelalaian yang menyebabkan pemborosan dalam melakukan 

pekerjaan. Rivai (2017) menyatakan bahwa dengan displin kerja yang tinggi, 

maka dapat memudahkan perusahaan mencapai tujuannya, jika pegawai memiliki 

disiplin kerja maka pegawai akan bekerja secara efektif dan dapat mengefisiensi 

waktu dalam bekerja. 

Kompetensi sumber daya manusia menjadi syarat utama dalam kinerja. 

Tanpa kompetensi, pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan secara baik. Terutama 

aparatur pelayanan publik yang berhubungan secara langsung dengan 

masyarakat. Kompetensi kinerja menjadi aspek yang paling berpengaruh 
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terhadap kinerja yang dilakukan. Kompetensi pegawai dalam meningkatkan 

kinerja pelayanan publik, misalnya menciptakan inovasi-inovasi baru, atau 

melakukan kreativitas yang dapat memberikan dampak efektivitas dan efisiensi. 

Sutrisno (2015) menggambarkan bahwa:“Kompetensi dalam organisasi publik 

sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, dimana adanya 

perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan 

dinamis. Scale dalam Sutrisno (2015) secara harafiah, “kompetensi berasal dari 

kata competence yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun 

secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau 

keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, 

dan perilaku yang baik.”. Prawironegoro dan Utari (2016) menjelaskan bahwa 

kompetensi merupakan perpaduan keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan 

sikap positif terhadap pekerjaan tertentu yang diwujudkan dalam kinerja.  

Spencer dalam Moeheriono (2012:5) mendefenisikan arti dari kompetensi yaitu 

sebagai berikut :Karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan 

efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu 

yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang 

dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superion ditempat kerja atau 

pada situasi tertentu dengan standar kompetensi yang baik. Standar  kompetensi,  

yaitu  tingkat  kemampuan,  lingkup  tugas  dan  syarat jabatan  yang  harus  

dipenuhi  untuk  menduduki  suatu  jabatan  agar  dapat tercapai sasaran 

organisasi yang menjadi tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab dari 

pemangku jabatan. 
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2.4.2 Karakteristik Kompetensi 

menurut Spencer dan Spencer dalam Hutapea dan Thoha (2008) yaitu:  

1) Pengetahuan(Knowledge)  

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang. 

Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah 

diidentifikasi. Seseorang yang mengetahui tentang banyak hal belum 

tentu orang tersebut dapat melakukan apa yang dia ketahui.  

2) Keterampilan (Skill)  

Keahlian/Kecakapan melakukan sesuatu dengan baik.  

3) Konsep Diri (Self Concept)  

Konsep diri (self concept) merupakan sikap atau nilai individu. 

Nilai individu mempunyai sifat reaktif yang dapat memprediksi apa yang 

akan dilakukan oleh seseorang dalam waktu singkat. Konsep diri 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang yang 

diperolehnya sejak kecil sampai saat tertentu.  

4) Ciri Diri(Traits)  

Ciri diri adalah karakter bawaan diri, misalnya reaksi yang 

konsisten terhadap sesuatu. Ciri diri ini merupakan karakteristik fisik, 

kognitif, dan sosial yang melekat secara permanen pada diri seseorang.  

5) Motif (Motiv)  

Motif adalah sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang 

secara konsisten, yang dapat menghasilkan perbuatan. Kebutuhan, 
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keinginan, dan perhatian (concern) yang biasanya terjadi tanpa disadari 

ini akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mencapai sasaran 

kerjanya sehingga pada akhirnya akan berdampak pada perilaku 

seseorang. 

2.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi. 

Menurut Wibowo (2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu :  

1) Keyakinan dan Nilai-Nilai  

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan 

sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak 

kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara 

baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus 

berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan 

menunjukkan ciri orang yang berpikir kedepan.  

2) Keterampilan  

Keterampilan memainkan peran dikebanyakan kompetensi. 

Berbicara didepan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, 

dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki 

dengan instruksi, praktik dan umpan balik.  
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3) Pengalaman Keahlian  

Dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman 

mengeorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan 

masalah, dan sebagainya.  

4) Karakteristik Kepribadian  

Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam 

sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, 

menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, 

memberikan pengaruh dan membangun hubungan. 

5) Motivasi  

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan 

bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan 

dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.  

6) Isu Emosional Perasaan tentang kewenangan  

Dapat memengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan 

konflik dengan manajer. Orang mungkin mengalami kesulitan 

mendengarkan orang lain apabila mereka tidak merasa didengar.  

7) Kemampuan Intelektual Kompetensi 

Tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual 

dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki setiap intervensi 

yang diwujudkan suatu organisasi.  
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8) Budaya Organisasi  

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya 

manusia 

2.5. Kinerja 

2.5.1 Pengertian 

Kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan. Agar dapat 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang seharusnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Wibowo (2012 : 2), menyatakan 

bahwa “kinerja adalah merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan dan memberikan 

kontribusi ekonomi”. Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan (Rivai, 2010).  

2.5.2 Dimensi Kinerja 

Ada 6 (enam) dimensi dalam menentukan kinerja seseorang menurut Rivai 

(2010), yaitu:” a) Kemampuan atas pekerjaan, hal ini berkaitan dengan 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan atau yang 

menjadi tanggung jawabnya, b) Kuantitas kecepatan menyelesaikan pekerjaan, 

yaitu jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan atau sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tiap karyawan, c) 

Ketelitian/keakuratan, hal ini berkaitan dengan kecermatan, kerapihan, kebenaran 

dan kecakapan dalam bekerja sehingga hasil kerja secara menyakinkan sesuai 
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dengan tugas yang diberikan, d) Loyalitas, yaitu berkaitan dengan kesediaan 

karyawan untuk lebih mengutamakan penyelesaian tugas yang diberikan untuk 

kepentingan perusahaan yang disertai dengan penggunaan waktu yang baik yang 

dijadwalkan maupun yang tidak, baik di dalam perusahaan maupun di luar 

perusahaan untuk kemajuan perusahaan, e) Inisiatif, yaitu berkaitan dengan 

kemampuan dan mau meningkatkan serta memutahirkan hasil kerja untuk 

kepentingan perusahaan yang dapat dibuktikan ada tidaknya inisiatif dari 

karyawan dalam memperbaiki hasil kerja, baik diminta ataupun tidak oleh 

perusahaan, f) Kerjasama, yaitu kemampuan menjalin hubungan baik pada unit 

kerjanya atau unit kerja lainnya atau dengan pihak lain di luar perusahaan dalam 

melaksanakan tugas, bersedia memberikan pendapat dan mau menerima pendapat 

orang lain serta bersedia menerima keputusan yang bertentangan dengan 

pendapatnya”. Mangkunegara (2015) yang menyatakan bahwa “kinerja sebagai 

hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. Purnomo (2008 : 3) menyatakan bahwa indikator kinerja yaitu 

kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu terhadap penelitian 

maka berikut ini dibentuk kerangka pemikiran : 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Uji Secara Simultan 

                         Uji secara Parsial 

 

 

Teknologi Informasi (X1) 

1.Cara pandang  

2. Motivasi intrinsik 

Perasaan,  

3. Intensitas penggunaan 

sistem informasi,  

4. Frekuensi penggunaan 

sistem informasi,  

5. Banyaknya jenis software 

yang digunakan  

Kompetensi (X3) 

1) Keterampilan  

2) Pengalaman 

Keahlian  

3) Karakteristik 

Kepribadian  

4) Hub. Kerja ASN  

5) Kemampuan 

intelektual 

6) Kemampuan 

Intelektual 

 

Motivasi (X2)  

1. Gaji dan tunjangan,  

2. Kondisi kerja   

3. Keamanan kerja        

4. Hubungan pribadi 

dengan rekan kerja dan 

atasan,   

5. Pengakuan prestasi kerja 

Intelektual 

 

Kinerja (Y) 

1) Kualitas, 

2) Kuantitas, 

3) Ketepatan waktu, 

4) Efektifitas, 

5) Kemandirian. 
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3.2. Hipotesis 

1. Teknologi Informasi, Kompetensi dan Motivasi berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Pinrang. 

2. Teknologi Informasi, Kompetensi dan Motivasi berpengaruh 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja ASN pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

3. Motivasi paling dominan berpengaruh terhadap kinerja ASN pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

 

3.3 Defenisi Operasional dan  Pengukurannya 

          Berdasarkan pada konsep terhadap variabel penelitian, maka dikemukakan 

beberapa defenisi operasional variabel dan indikator serta pengukurannya sebagai 

berikut : 

 

1. Variabel Kinerja ASN  (Y)/Variabel Terikat. 

 Variabel Terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria. “Variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas”. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan 

menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah Kinerja ASN. Kinerja ASN 

merupakan hasil kerja yang dicapai oleh ASN dalam  melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya, dan menjadi salah satu 

tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang 
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dilakukan akan baik atau sebaliknya. Adapun indikator dari kinerja menurut 

Mas'ud (2008 : 112) adalah sebagai berikut:  

1. Kualitas, merupakan mutu hasil pekrjaan yang dihasilkan yang dapat 

dipertanggung jawabkan dengan baik 

2. Kuantitas adalah  jumlah mutu hasil pekerjaan 

3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat efeisensi dalam pelaksanaan pekerjaan 

dengan baik 

4. Efektifitas, penggunaan sumberdaya secara maksimal dalam menunjang 

pencapaian tujuan  

5. Kemandirian, pengelolaan sumberdaya daya secara mandiri 

2. Variabel Teknologi Informasi (X1) 

 Beberapa indikator yang dipakai dalam mengukur penelitian ini yaitu 

meliputi :  

6. Unsur kongnitif/ merupakan cara pandang dalam menyikapi unsur teknis 

pekerjaan sperti penggunaan teknologi dengan bijak 

7. Motivasi intrinsik Perasaan, merupakan unsur dalam diri seseorang yang 

timbul untuk bekerja dengan baik 

8. Intensitas dalam penggunaan sistem informasi, kemampuan dalam 

berinteraksi dengan sistem kerja menggunakan teknologi  

9. Frekuensi dalam penggunaan sistem informasi, waktu dalam penggunaan 

sistem informasi 
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10. Banyaknya jenis software yang digunakan merupakan aplikasi dari 

teknologi mutakhir untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan 

 

3. Variabel Motivasi  (X2)  

Motivasi adalah  dorongan dan semangat kerja seorang pegawai dalam 

melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan  organisasi dan pribadi. Variabel 

motivasi di ukur berdasarkan gagasan herzberg (Wibowo, 2012). Indikatornya 

yaitu :  

1. Gaji dan tunjangan, besaran upah atau insentif yang diterima pegawai,  

2. Kondisi kerja di organisasi, keadaan dan lingkungan dimana seoarang 

ASN melakukan aktifitas pekerjaan  

3. Keamanan kerja pegawai, adanya perlindungan dari gangguan luar yang 

dapat mempenagruhi produktifitas kerja ASN        

4. Hubungan pribadi dengan rekan kerja dan atasan, keselarasan dan 

keharmonisan   

5. Pengakuan prestasi kerja, adanya prestasi kerja yang telah diraih 

 

4. Variabel Kompetensi (X3)   

Dalam pengukuran pada variabel ini digunakan indikator pengukuran 

sebagai berikut : 

1) Keterampilan adalah kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan   

2) Pengalaman Keahlian  merupakan penerapan keahlian yang telah 

dilakukan 
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3) Karakteristik Kepribadian adalah bentuk jadi diri seorang ASN  

4) Hubungan Kerja Sesama ASN, interaksi antar indvidu dalam 

menyelesaikan masalah 

5) Kemampuan Intelektual, kemampuan nalar yang dimiliki oleh ASN dalam 

memecahkan suatu masalah 
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BAB  IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Aparatur Sipil Negara Pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang sebagai objek 

penelitian yang berlokasi Kabupaten Pinrang. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan pada bulan April-Mei 2021 dengan jumlah objek peneliti sebanyak 32 

Orang ASN. 

 

4.2. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian dengan mengambil 

sampel dari populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok 

 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

4.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subyek adalah 

jenis data penelitian yang berupa opini, sikap,  pengalaman atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang  menjadi subyek penelitian atau 

responden. 
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4.3.2  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data 

sekunder.   Data primer dikumpulkan lansung oleh peneliti melalui pihak yang 

disebut (diperoleh dan dicatat pihak lain) dan data sekunder pada umumnya bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan (Echdar, 2017). Data primer penelitian ini adalah hasil 

jawaban dari kuisioner responden, sedangkan data sekunder penelitian ini 

diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen, jurnal dan hasil penelitian 

sebelumnya dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati (Saban Echdar, 2017). Pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti; 

2. Kuisioner yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan dan pernyataan 

yang telah disusun sesuai variabel penelitian yang dibagikan kepada semua 

responden untuk mendapatkan data (Augusty Ferdinand, 2011). 

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu  bisa  

berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang  

(Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan dokumen berupa tulisan 

dan gambar. 
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4.5. Populasi dan Sampel 

Metode sampel adalah Sampling yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

 

4.5.1 Populasi 

Populasi adalah sekumpulan atau kelompok objek penelitian dari mana 

data akan dijaring.  Keseluruhan atau totalitas obejek yang diteliti yang ciri-cirnya 

diduga atau ditaksir (Saban Echdar, 2017). Berkenaan dengan obyek penelitian, 

populasi dalam penelitian ini adalah pegawai struktural dan Pegawai tidak tetap 

yang berada di Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaetn 

Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah sebanyak 45 ASN. 

 

3.5.2 Sampel 

Metode sampel adalah sampling total yaitu teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan  jumlah populasi. Jumlah pupulasi yang 

kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan saple penelitian. Menurut Sugiyono 

(2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut dengan sample 32 Orang.  

 

3.6. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kuantitatif. Analisis  

data untuk menguji hipotesis dilakukan dengan mempergunakan metode analisis 

yaitu :  Analisis deskriftif adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel (Sugiyono, 2012).   
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Penelitian ini menguraikan secara deskriftif karakteristik sampel atau 

responden dan variabel-variabel penelitian melalui distribusi frekuensi, rata-rata 

dan persentase. Pengaruh Teknologi informasi, Motivasi dan  Kompetensi yang 

mempengaruhi Kinerja ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan korelasi 

linear berganda. Pembuktian secara statistik hubungan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda 

pada taraf kepercayaan 95% atau alfa = 0,05.   

 

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2016) Analisis regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: “Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).” Dari kesimpulan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal dua. Analisis regresi linier berganda dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih variabel 

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

berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh Teknologi 

Informasi, Motivasi dan Komptensi terhadap kinerja aparatur sipil negara pada 

Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang.  
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Adapun rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut (Semmaila, 

B dan Sinring, B, 2013) yang diuji dalam penelitian ini bisa dinyatakan dalam 

persamaan regresi linier berganda dibawah ini : 

 

 

         Keterangan :  

 Y = Variabel terikat (Kinerja ASN) 

  b0 = Bilangan konstanta  

     b₁ = Koefesien arah garis regresi X₁ 

b₂ = Koefesien arah garis regresi X₂ 

b₃ = Koefesien arah garis regresi X₃ 

X₁ = Variabel bebas (Teknologi Informasi)  

X₂ = Variabel bebas (Motivasi) 

X₃ = Variabel bebas (Kompetensi)  

ei = Tingkat kesalahan/Kesalahan Prediksi (error) 

Penggunaan model uji regresi linear berganda akan membantu untuk 

melakukan identifikasi setiap variabel independen yang diteliti, sehingga nampak 

variabel mana dari variabel independen yang sangat berpengaruh terhadap 

variabel dependen baik secara Parsial maupun secara Serempak/Simultan. 



53 
 

 
 

 

Kemudian Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi (X1), dan 

Motivasi (X2) dan Kompetensi (X3) terhadap variabel terkait yaitu Kinerja ASN 

(Y) secara parsial maka dilakukan uji T. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Teknologi 

Informasi (X1), Motivasi (X2) dan Kompetensi (X3) terhadap variabel terkait 

yaitu terhadap variabel terkait yaitu kinerja ASN (Y) secara bersama-sama maka 

dilakukan uji F. 

 

 

4.5.2 Uji Hipotesis 

Model penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara bersama 

dilakukan dengan menggunakan Uji F dan Uji T. sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis pertama yakni dengan membandingkan antara Ftable 

dengan  Fhitung dengan kriteria sebagai berikut : 

     Ho diterima jika Fhitung lebih kecil Ftable 

     Ho diterima jika Fhitung lebih besar atau sama dengan Ftable 

2.   Pengujian hipotesis kedua yakni dengan membandingkan antara t hitung dengan 

ttabel masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

menggunakan alpha = 5% dengan kriteria sebagai berikut: 

     Ho diterima jika t hitung lebih kecil  ttable 

        Ho diterima jika t hitung lebih besar atau sama dengan  t table 

3.   Menentukan level signifikan dalam penelitian ini dengan tingkat kesalahan   

sebesar 5%. 
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4.5.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen mampu menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu . Semakin besar R2 suatu 

variabel independen menunjukkan semakin dominannya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai 

R2 paling besar menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap variabel 

dependennya. 

 

4.5.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.5.4.1. Uji Validitas 

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa validitas merupakan derajad 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah “data yang tidak berbeda” antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. 

Instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat dengan metode 

derajad hubungan dua variable atau lebih dengan sebutan Korelasi Pearson 

Product Moment (Duwi Priyatno, 2010). Hasil uji validitas dengan 

mengkonsultasikan nilai kritis r tabel, dimana jika nilai r hitung > nilai kritis r 

tabel Product Moment, maka instrument dinyatakan valid. 
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4.5.4.2 Uji Reliabilitas. 

Reliabilitas adalah sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

dugunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrument yang baik tidak bersifat tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban tertentu (Sunyoto,2013).  

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik 

(kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabilah dua atau lebih peneliti dalam 

obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu 

berbeda  menghasilkan  data  yang  sama,  atau  sekelompok  data bila dipecah 

menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Uji reliabilitas ditentukan 

dengan koefisien Crombach’s Alpha dengan syarat instrument yang reliable jika 

memiliki Koefisien Cronbch’s Alpha α ≥ 0,60 dengan SPSS. 

 

4.5.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.5.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi 

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

atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

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

melihat histogram dari residualnya. Jika menyebar mengikuti garis diagonalnya 

maka normalitas terpenuhi. 
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4.5.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Untuk menguji 

Multikolinearitas akan digunakan angka Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance. Sebuah model regresi akan bebas dari Multikolinearitas apabila nilai 

VIF lebih kecil dari 10.  

 

4.5.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot yang terlihat dari 

output SPSS. Apabila titik-titik tersebar tidak teratur dan berada di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu vertikal menunjukkan bahwa model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

 

4.5.5.4 Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi diantara 

variabel-variabel yang diteliti. Untuk mengetahui hal tersebut akan digunakan 

angka Durbin-Watson dalam tabel derajat kebebasan dan tingkat signifikansi 

tertentu. Model regresi akan terbebas dari masalah autokorelasi apabila 

mempunyai angka DW mendekati 2. 

 

4.5.6  Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel yang digunakan adalah skala Likert sebagai alat 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008). Peneliti memberikan lima altenatif 
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kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan 

analisis kuantitatif penelitian dengan alternatif jawaban sebagai berikut : 

 Sangat Setuju (SS)  : Skor 5 

 Setuju (S)   : Skor 4 

 Ragu-ragu (R)   : Skor 3  

 Tidak Setuju (TS)  : Skor 2  dan 

 Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian  

5.1.1. Deskriptif Umum Objek Penelitian 

1.  Struktur Organisasi 

a) Kepala Dinas; 

b) Sekretariat Dinas: 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; 

c) Bidang Binas Pemerintahan Desa : 

1. Seksi Penataan Desa; 

2. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa; 

3. Seksi Bina AdminitrasiKeuangan dan Asset Desa 

d) Bidang KelembagaanSosial Budaya Masyarakat : 

1. Seksi Pelayanan Dasar dan PerlindunganSosial; 

2. Seksi Kelembagaanadat dan Budaya Masyarakat; 

3. Seksi Ketahanan Masyarakat 

e) Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa : 

1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonopmi Desa; 

2. Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Perdesaan; 

3. Seksi Pembangunan dan Kawasan Perdesaan 
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2.  Tugas Pokok dan Fungsi 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, mempunyai tugas 

membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.Untuk penyelenggaraan 

tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa menyelenggarakan 

fungsi, sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan 

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;dan 

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

3.   Sarana dan Prasarana. 

 

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif demi kelancaran dalam 

penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung 
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kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, dll) 

dan barang bergerak (Sarana mobilitas/kendaraan, Komputer, audio visual, 

perlengkapan internet, brankas dll). 

4.  Visi dan Misi 

 Visi 

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang adalah 

“Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan 

Pemberdayaan Masyarakat” 

 Misi 

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa 

Kabupaten Pinrang menetapkan 3 misi sebagai berikut : 

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi 

 pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan 

 komunikasi; 

2. Memperkuat peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembagunan 

 daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat dalam 

 pembagunan  

      daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus; 

3. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara 

 berkelanjutan; 
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5.1.2 Deskriptif Responden 

 Dukungan sumber daya manusia sangat besar peranannya dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) karena Good 

governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang 

efektif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, 

akuntabel dan pengawasan yang efektif. Sumberdaya aparatur pemerintah 

menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan 

arah kemana suatu daerah akan dibawa. Peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas 

penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. terkait 

dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur sipil negara pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang sampai semester pertama 

Tahun 2020 berjumlah 35 orang terdiri dari Laki-laki 14 orang dan Perempuan 21 

orang. Komposisi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang menurut tingkat pendidikan, golongan dan jabatan disajikan pada tabel 

berikut ini, pertama jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang berdasarkan tingkat Pendidikanan dapat 

kita lihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :  
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Tabel 5.1  Jumlah ASN pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    

                Kabupaten Pinrang berdasarkan tingkat Pendidikanan 

 

No 
Jenis 

Kepegawain 
SLTP SLTA/SPMA D.III S.1 S.2 Jumlah 

1 

2 

3 

PNS 

CPNS 

Pegawai 

Honorer 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

5 

- 

- 

30 

- 

- 

2 

- 

- 

45 

Jumlah - 8 5 30 2 45 

    Sumber : LKJIP 2020 

 

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat 

pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 5.1, tingkat 

pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang yang paling besar adalah pendidikan S1 sebanyak 30 orang (66,6%) 

selanjutnya disusul oleh SLTA sebanyak 10 orang ( 22,2%), Diploma III 

sebanyak 5 orang (11,1) dan yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan S2 

tercatat 2 Orang (4,4%). Hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya  Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Pinrang berdasarkan jabatan pemangku eselon dapat dilihat 

pada tabel 5.2 sebagai berikut : 
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    Tabel 5.2 Berdasarkan Jabatan Pemangku Eselon 

No Jabatan Eselon 
Jumlah 

(Orang) 
Ket 

1 

2 

3 

4 

Kepala Dinas 

Sekretaris 

Kepala Bidang 

Kasubag/Kasi/ 

II-a 

III-a 

III-b 

IV-a 

1 

1 

4 

8 

 

Jumlah 14  

    Sumber : LKJIP 2020 

 

Pada tabel 5.2 Data menunjukkan jabatan struktural pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020  berjumlah 

14 orang terdiri dari pria 8 orang dan 6 wanita  orang, dari jumlah pemangku 

eselon dibandingkan jumlah pegawai sebanyak 35 orang berarti data tersebut 

menunjukkan hampir separuh atau 40 %  dari dari jumlah pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang memiliki karier jabatan 

struktural. 

Selanjutnya jumlah aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang di rinci berdasarkan golongan dapat 

dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut : 

      Tabel 5.3  Menurut Golongan  

No Jenis 

Kepegawain 

Gol I Gol. II Gol.III Gol.IV Jumlah 

1 

2 

3 

PNS 

CPNS 

Pegawai 

Honorer 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

22 

- 

- 

5 

- 

- 

35 

Jumlah - 8 22 5 35 

    Sumber : LKJIP 2020 
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Data menunjukkan pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa komposisi 

untuk golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 22 orang,  golongan 

II sebanyak 8 orang dan Golongan I 0 orang.  Hal ini berarti pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang umumnya pada golongan 

III. 

5.1.3.   Deskriptif Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu Teknologi informasi  

(X1), Motivasi (X2) dan kompetensi (X3), serta satu variabel dependen yaitu 

kinerja (Y). Karakteristik dari setiap variabel akan diuraikan sebagai berikut : 

5.1.3.1   Variabel Teknologi informasi (X1) 

Perkembangan globalisasi menuntut setiap pegawai untuk meningkatkan 

keahliannya dalam penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan 

kinerjanya.Penguasaan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam memperlancar tugas 

dan kewajibannya di organisasi. 

    Tabel 5.4. Deskripsi Variabel Penguasaan Teknologi Informasi (X1) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

Rata-rata 

Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
 

1 2      3      4      5       6     7      8 

1. 

Sistem informasi yang 

didukung TI dapat 

memberikan nilai 

tambah bagi 

organisasi (Kantor) 

12 

(26,7) 

22 

(48,9) 

1  

(2,2) 
  4,25 
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2. 

Dalam bekerja saya 

menguasai 

penggunaan 

Komputer 

17 

(37,8) 

13 

(28,9) 

    5 

(11,1) 
  4,00 

3. 

Penggunaan perangkat 

keras dan perangkat 

lunak tersebut 

dimaksudkan untuk 

menghasilkan 

informasi secara cepat 

dan akurat  

17 

(37,8) 

11 

(24,4) 

7 

(15,6) 
  4,24 

4. 

Kinerja organisasi 

sangat dipengaruhi 

oleh penguasaan 

teknologi informasi 

dari pegawai suatu 

organisasi. 

8 

(17,8) 

23 

(51,1) 

4 

(8,9) 
  4,11 

5. 

Jumlah aplikasi atau 

perangkat lunak yang 

digunakan banyak 

manfaat yang 

didapatkan pada 

pengguna sistem 

informasi dalam 

melaksanakan tugas-

tugas kantor 

8 

(17,8) 

22 

(48,9) 

5 

(11,1) 
  4,08 

 
Jumlah rata-rata Variabel 

4,13 

  Sumber: Hasil NII 2021 

Tabel 5.4 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel teknologi informasi adalah Sistem informasi yang didukung TI dapat 

memberikan nilai tambah bagi organisasi (Kantor), yang memiliki rata-rata skor 

sebesar 4,25, indikator Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut 

dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat memiliki 

rata-rata skor sebesar 4,24, Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan 
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teknologi informasi dari pegawai suatu organisasi, memiliki rata-rata skor sebesar 

4,11, indikator Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan banyak 

manfaat yang didapatkan pada pengguna sistem informasi dalam melaksanakan 

tugas-tugas kantor, memiliki rata-rata skor sebesar 4,08, indikator Dalam bekerja 

saya menguasai penggunaan Komputer memiliki rata-rata skor sebesar 4,00.  

Dengan demikian nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel pengembangan 

karier adalah 4,13. Hal ini menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi 

tergolong baik dan mampu menunjang kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

 

5.1.3.2 Variabel Motivasi (X2) 

Motivasi  merupakan  daya yang mampu menjadi faktor pendorong bagi 

pegawai untuk mencapai prestasi yang  setinggi-tingginya.  Motivasi  berprestasi  

dapat  diartikan  sebagai  tindakan yang menjadi karekteristik pribadi seseorang 

yang berkembang dari interaksi dengan lingkungan. Karakteristik tersebut 

kemudian mendorong individu untuk memeberikan hasil yang lebih baik ketika 

menyelesaikan sebuah tugas keinginan dan dorongan yang ada dalam diri 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang merupakan pengharapan dari dirinya 

sendiri sehingga memungkinkan tercapainya prestasi yang optimal.  Dapat dilihat 

pada Tabel 5.5 berikut ini : 
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Tabel 5.5. Deskripsi Variabel Motivasi (X2) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

Rata-

rata 

Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 
 

1. 

Merasa puas 

dengan gaji yang 

diterima selama ini  

 

18 

(40,0) 

14 

(31,1) 

3 

(6,7) 
  4,42 

2. 

Pegawai bekerja 

dalam kondisi kerja 

yang baik dan 

menyenangkan 

12 

(26,7) 

19 

(42,2) 

4 

(8,9) 
  4,22 

3. 

Di dalam bekerja 

saya merasa 

nyaman dan aman 

terhadap 

pengawasan atasan 

10 

(22,2) 

20 

(44,4) 

5 

(11,1) 
  4,14 

4. 

Hubungan kerja 

antara atasan dan 

bawahan baik dan 

tidak kaku 

15 

(33,3) 

18 

(40,0) 

 

2 

(4,21) 
  4,37 

5 

Pimpinan 

memberikan 

penghargaan atas 

informasi 

teknologipegawai 

11 

(24,4) 

17 

(37.8) 

7 

(15,6) 
  4,11 

 Jumlah rata-rata Variabel 4,25 

    Sumber: Hasil NII 2021 
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Tabel 5.5 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk variabel 

motivasi  adalah Merasa puas dengan gaji yang diterima selama ini memiliki rata-

rata skor sebesar 4,42, indikator dalam bekerja saya merasa nyaman dan aman 

terhadap pengawasan atasan yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,37, indikator 

Pegawai bekerja dalam kondisi kerja yang baik dan menyenangkan yang dihadapi 

rata-rata skor sebesar 4,22, indikator Di dalam bekerja saya merasa nyaman dan 

aman terhadap pengawasan atasan yang telah ditetapkan memiliki rata-rata skor 

sebesar 4,14, indikator Pimpinan memberikan penghargaan atas informasi 

teknologipegawai memiliki rata-rata skor sebesar 4,25.  Hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi tergolong baik sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh 

terhadap kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang. 

 

5.1.3.3 Variabel Kompetensi (X3) 

Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa kompetensi merupakan 

“Karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung 

terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik”.Kompetensi yang 

dimiliki pegawai baik secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan 

strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan 

manajemen.Kompetensi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja 

pegawai. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan  

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
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tersebut.  Data distribusi jawaban responden terhadap variabel kompotensi dapat 

dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini: 

 

 

  Tabel 5.6. Deskripsi Variabel Kompetensi (X3) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%)      Rata-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS  

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

     

1 
2       3       4       5       6       7      8 

1. 

Pegawai mampu 

untuk mengatasi 

masalah di kantor  

dengan baik 

22 

(48,9) 

9 

(20,0) 

     4 

(8,5) 
  4,51 

2 

Pegawai mampu 

berpikir untuk 

menyelesaikan tugas 

berbagai macam 

pekerjaan 

   17 

   

(37,8) 

13  

   

(28,9) 

      4 

(8,9) 

1 

    

(2,2) 

    4,31 

3 
Pegawai mampu 

bekerja dengan luwes 
13 

(28,9) 

18 

   

(40,0) 

     4 

(8,9) 
      4,12 

4 

Mampu berkerja 

sama di Lingkungan 

kerja (teman-teman) 

pegawai  

13 

    

(39,0) 

17 

   

(51,2) 

       

5 

(9,8) 

 

  4,22 
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5 

Pegawai bisa 

mengerjakan tugas 

dan menguasai 

pekerjaan 

11 

  

(34,1) 

18 

  

(48,8) 

      6 

(17,

1) 

  4,14 

 Jumlah rata-rata Variabel 4,26 

  Sumber: Hasil NII 2021  

Tabel 5.6  diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel kompetensi adalah  pegawai mampu untuk mengatasi masalah di kantor  

dengan baik yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,51, indikator  pegawai mampu 

berpikir untuk menyelesaikan tugas berbagai macam pekerjaan memiliki rata-rata 

skor sebesar 4,31, indikator Mampu berkerja sama di Lingkungan kerja (teman-

teman) pegawai yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,22, indikator pegawai bisa 

mengerjakan tugas dan menguasai pekerjaan memiliki rata-rata skor sebesar 4,14,  

indikator  pegawai mampu bekerja dengan luwes memiliki rata-rata skor sebesar 

4,12. Dengan demikian, nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel motivasi 

adalah 4,26.   Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi tergolong baik sehingga 

diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

 

5.1.3.4 Variabel Kinerja ( Y ) 

Kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan.Agar dapat 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang seharusnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Wibowo (2012), menyatakan bahwa 

“kinerja adalah merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat 
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dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan dan memberikan kontribusi 

ekonomi”. Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai informasi teknologiyang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan (Rivai, 2010).  Dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut 

ini: 

Tabel 5.7. Deskripsi Variabel Kinerja (Y) 

No Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 
Rata-

rata 

Skor 
SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

    1 2        3      4      5       6      7     8 

1 

Saya menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

teliti, rapi dan tepat 

sesuai dengan yang 

diharapkan 

    28 

(62,2) 

7 

(15,6) 
   4,80 

2 

Saya mampu 

menyelsaikan 

pekerjaan dengan 

kuantitas yang tinggi 

23 

(51,1) 

8 

(17,8) 

4 

(8,9) 
  4,54 

3 

Saya menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan standar waktu 

yang telah ditentukan  

17 

(37,8) 

13 

 (28,9) 

4 

(8,9) 

1 

((2,2) 
 4,31 

4 

Pekerjaan yang telah 

diselesaikan sesuai 

dengan prosedur kerja 

20 

(44,4) 

14 

  

(31,1) 

1 

(2,2) 
  4,54 

5 Saya mampu untuk 13 17    5   4,22 
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mengatur pekerjaan 

yang menjadi 

tanggungjawab 

termasuk membuat 

jadwal kerja 

(28,9)    

(37,8) 

(11,1) 

 Jumlah rata-rata Variabel 4,48 

Sumber: Hasil NII 2021 

Tabel 5.7 diatas menunjukkan indikator yang paling dominan membentuk 

variabel kinerja adalah saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti, rapi dan tepat 

sesuai dengan yang diharapkan yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,80, 

indikator Saya mampu menyelsaikan pekerjaan dengan kuantitas yang tinggi 

memiliki rata-rata skor sebesar 4,54 Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai 

dengan prosedur kerja memiliki rata-rata skor sebesar 4,54, Saya menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan memiliki rata-rata 

skor sebesar 4,31, indikator  Saya mampu untuk mengatur pekerjaan yang menjadi 

tanggungjawab termasuk membuat jadwal kerja memiliki rata-rata skor sebesar 

4,22.  Dengan demikian nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel 

kompetensi adalah 4,48.  Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tergolong sangat 

baik, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada organisasi yaitu 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang.  
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5.1.4. Uji Instrumen Penelitian 

5.1.4.1  Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

pertanyaan.Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur 

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

diteliti secara tetap. Kriteria keputusannya adalah instrumen dikatakan valid 

apabila memiliki koefisien korelasi Pearson Product Moment (r) > 0,3 dengan (α) 

sebesar 0,05. Data uji validitas dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini: 

Tabel 5.8. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Pearson  

correlation 

(r hitung) 

Nilai 

Product 

momen 

(r tabel) 

(N=35; 

α 0,05) 

Keterangan 

Kinerja 

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

0,512 

0,871 

0,788 

0,782 

0,755 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

     Informasi 

Teknologi 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0,601 

0,805 

0,877 

0,746 

0,826 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Motivasi 

(X2 ) 

X2 .1 

X2 .2 

X2 .3 

X2 .4 

X2 .5 

0,741 

0,820 

0,814 

0,765 

0,909 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Valid 
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Kompetensi 

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0,725 

0,847 

0,693 

0,762 

0,781 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

    Sumber: Hasil NII 2021 

 

Tabel 5.8  diatas menunjukkan hasil uji validitas variabel kinerja diperoleh 

nilai pearson correlation (r hitung) antara 0,512 sampai 0,755 atau r hitung > r 

tabel 0,334 artinya setiap item pernyataan dari variabel kinerja yang digunakan 

dalam penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas variabel infomasi teknologi diperoleh nilai pearson 

correlation (r hitung) antara 0,601 sampai 0,826 atau r hitung > r tabel 0,308 

artinya setiap item pernyataan dari variabel infomasi teknologi yang digunakan 

dalam penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas variabel motivasi diperoleh nilai pearson correlation (r 

hitung) antara 0,741 sampai 0,909 artinya setiap item pernyataan dari variabel 

motivasi yang digunakan dalam penelitian adalah valid.   

Hasil uji validitas variabel kompetensi diperoleh nilai pearson correlation 

(r hitung) antara 0,725 sampai 0,781 artinya setiap item pernyataan dari variabel 

kompetensi yang digunakan dalam penelitian adalah valid.   

 

5.1.4.1 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel 
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atau handal apabila memiliki koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60 atau lebih. 

Data uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini: 

                                  Tabel 5.9. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

 

Kinerja (Y) 
0,801 Reliabel 

Penguasaan teknologi Informasi (X1) 0,833 Reliabel 

Motivasi (X2 ) 0,870 Reliabel 

Kompetensi (X3) 0,821 Reliabel 

    Sumber: Hasil NII 2021 

Tabel 5.9  diatas menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel kinerja 

diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,801 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas 

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

digunakan dalam penelitian adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel informasi teknologi diperoleh nilai cronbach’s 

alpha 0,833 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya 

setiap item pernyataan dari variabel informasi teknologi yang digunakan dalam 

penelitian adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas variabel motivasi diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,870 

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

pernyataan dari variabel motivasi yang digunakan dalam penelitian adalah 

reliabel. 
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Hasil uji reliabilitas variabel kompetensi diperoleh nilai cronbach’s alpha 

0,821 lebih besar dari syarat koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,60, artinya setiap 

item pernyataan dari variabel kepeminpinan yang digunakan dalam penelitian 

adalah reliabel. 

 

5.1.5.  Uji  Asumsi Klasik 

5.1.5.1 Uji Autokorelasi  

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi.  

Jika terjadi autokorelasi maka perasamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak 

layak dipakai prediksi.  Ada tidaknya korelasi dideteksi dengan mengunakan uji 

Durbin Watson, dengan ketentuan terjadi autokorelasi positif jika DW di bawah -

2 (DW < -2) dan tidak terjadi autokorelasi jika DW berada diantara -2 dan +2 (-2 

≤DW ≤+2). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut ini: 

      Tabel 5.10.  Hasil Uji  Autokorelasi 

                                                         Model Summaryb 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .755a .570 .528 1.65123 2.092 

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

b. Dependent Variable: Y 

    Sumber: Hasil NII 2021 

Tabel 5.10 diatas menunjukkan bahwa informasi teknologi, motivasi dan 

komptensi memiliki nilai Durbin Watson (DW hitung) 2,092 atau 2,0. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, 
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yaitu -2 ≤ 2≤ 2. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak 

terjadi autokorelasi.  Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. 

 

5.1.5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi 

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

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

asumsi normalitas.  menurut duwi priyatno (2018) normalitas data merupakan hal 

yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal maka data tersebut 

dianggap mewakili populasi.  dari hasil regresi yang di hitung maka di dapatkan 

hasil uji normalitas. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini: 
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Gambar 5.1.  Hasil Uji Normalitas 

Gambar 5.1 diatas menunjukkan sebaran titik plot berada disepanjang atau 

sekitar garis diagonal.  Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini memenuhi syarat asumsi normalitas. 

 

5.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatupengamatan ke 

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

yang teratur maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika 
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sebaran titik plot menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini: 

 
           Gambar 5.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 5.2 diatas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak 

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

 

5.1.5.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

tidak terjadi korelasi diantara vaiabel independen. Uji multikolinieritas dapat 

dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan CI (Condition Index), 
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jika VIF < 10atau CI >0,10 tidak terdapat multikolinieritas. Uji Multikolinieritas 

dapat lihat pada Tabel 5.11 berikut ini: 

Tabel 5.11. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Penguasaan Teknologi 

Informasi  
.707 1.414 

Motivasi .632 1.582 

Kompetensi .663 1.509 

a. Dependent Variable: kinerja  

      Sumber: Hasil NII 2021 

Tabel 5.11 diatas menunjukkan bahwa informasi teknologi, motivasi dan 

kompetensi memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih 

besar dari 0,10.  Hal ini menunjukkan bahwa indikasi keberadaan multikolinieritas 

pada penelitian tidak terjadi multikolinieritas, maka hubungan antar variabel 

independen dapat diterima. 

 

5.1.6  Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan 

perhitungan regresi linear berganda antara Penguasaan teknologi Informasi (X1), 
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motivasi (X2), dan kompetensi (X3), terhadap kinerja (Y) dengan dibantu program 

SPSS.16 dalam proses perhitungannya  dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut ini: 

Tabel 5.12. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

         

         Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.421 2.837  

Informasi Teknologi .270 .133 .284 

Motivasi .303 .134 .334 

Kompetensi .272 .129 .306 

a. Dependent Variable: Kinerja 

     Sumber: Hasil NII 2021 

Tabel 5.11  diatas menunjukkan hasil olah data regresi atas Penguasaa 

teknologi Informasi (X1), motivasi (X2), dan kompetensi (X3) terhadap kinerja 

(Y).  Hasil persamaan regresi linear berganda dari model penelitian ini yaitu: 

Y = 2,421 + 0,270X1 + 0,303 X2 + 0,272 X3 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas, dapat di uraikan 

sebagai berikut: 

1. Konstanta a sebesar 2,421 menyatakan bahwa jika variabel informasi 

teknologi (X1), motivasi (X2), dan komptensi (X3) tidak ada, maka kinerja tetap 

ada sebesar Y = 2,421 satuan. 

2. Koefisien X1 sebesar 0,270 menunjukkan bahwa variabel informasi 

teknologi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja atau dengan 
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kata lain jika ada informasi teknologi, maka kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang akan naik 0,270 atau27,0 persen. 

3. Koefisien X2 sebesar 0,303 menunjukkan bahwa variabel motivasi (X2) 

berpengaruh positif terhadap kinerja atau dengan kata lain jika motivasi 

ditingkatkan, maka kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang akan naik sebesar 0,303 atau 30,3 persen. 

4. Koefisien X3 sebesar 0,272 menunjukkan bahwa variabel kompetensi (X3) 

berpengaruh positif terhadap kinerja atau dengan kata lain jika kompetensi 

ditingkatkan, maka kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang akan naik sebesar 0,272 atau 27,2 persen. 

Berdasarkan uraian diatas dari ketiga variabel independen tersebut, ternyata 

variabel motivasi (X2) yang paling dominan mempunyai pengaruh dalam 

meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang karena diperoleh angka Standardized Coefficients atau angka 

beta paling besar yaitu 0,303 atau 30,3 persen dibandingkan variabel motivasi 

(X1) sebesar 0,270 atau 27,0 persen dan variabel komptensi (X3) sebesar 0,272 

atau 27,2 persen. 

 

5.1.7. Pengujian Hipotesis 

5.1.7.1  Pengujian  Hipotesis Secara Parsial  (Uji –t) 

Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sampel berpasangan yang 

digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan 

sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama 
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tetapi mengalai dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda (Duwi Priyatno, 

2018).  Pengaruh variabel independen (informasi teknologi, motivasi dan 

kompetensi) secara parsial terhadap variabel dependen (kinerja). Hasil uji-t dapat 

dilihat pada Tabel 5.12  berikut ini: 

Tabel 5.12.  Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.421 2.837  1.558 .129 

Penguasaa 

teknologi 

Informasi 

.270 .133 .284 2.031 .051 

  Motivasi .303 .134 .334 2.258 .031 

Kompetensi .272 .129 .306 2.118 .042 

a. Dependent Variable: Kinerja      

 

    Sumber : Hasil NII 2021 

Tabel 5.12 diatas menunjukkan nilai t hitung dari hasil perhitungan SPSS.  16 

untuk masing-masing variabel yaitu variabel kinerja diperoleh nilai t hitung 1,558, 

variabel informasi teknologi diperoleh t hitung 2,031, variabel motivasi diperoleh 

t hitung 2,258 dan variabel kompetensi diperoleh t hitung 2,118. 
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Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel 

independen dengan variabel dependen, akan dilakukan pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 

1) Uji Pengaruh Variabel Penguasaa teknologi Informasi Terhadap kinerja. 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh informasi teknologi 

terhadap kinerja. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung 

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

a) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho; bi=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel informasi teknologi (X1) 

terhadap variabel kinerja (Y). 

Ha; bi<0, artinya ada pengaruh negatif antara variabel informasi teknologi (X1) 

terhadap variabel kinerja (Y). 

Ha; bi>0, artinya ada pengaruh positif antara variabel informasi teknologi (X1) 

terhadap variabel kinerja (Y). 

b)  Menentukan tingkat signifikan 

 Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k) = t(35-4) = t(31) = 2,030 

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

t hitung = 2,031 

d) Keputusan 

e) Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,031 <  2,030 

      Ha diterima dan Ho ditolak apabila 2,031 > 2,030.  Dari hasil 

analisis uji t untuk variabel informasi teknologi terhadap kinerja 

diperoleh hasil bahwa t hitung 2,031 > t tabel2,030 dan nilai signifikan 



85 
 

 
 

 

t 0,05 < 0,05, menandakan bahwa informasi teknologi(X1) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y). Maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

2) Uji Pengaruh Variabel motivasi  terhadap Kinerja Pegawai.  

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi terhadap 

kinerja.  Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t 

tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

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

variabel kinerja (Y). 

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

variabel kinerja (Y). 

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

variabel kinerja (Y). 

b) Menentukan tingkat signifikan 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k) = t(35-4) = t(31) = 2,030 

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

t hitung = 2,258 

d) Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,258 <2,030 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  2,258 >2,030 

Dari hasil analisis uji t untuk variabel motivasi terhadap kinerja diperoleh 

hasil bahwa t hitung 2,258 >t tabel2,030 dan nilai signifikan t 0,03< 0,05, 
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menandakan bahwa Motivasi (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja (Y). Maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3) Uji Pengaruh Variabel Kompetensi  Terhadap Kinerja. 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja.Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung 

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

a) Menentukan formulasi hipotesis 

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

terhadap variabel kinerja (Y). 

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

terhadap variabel kinerja (Y). 

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

terhadap variabel kinerja (Y). 

b) Menentukan tingkat signifikan 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka t tabel(n-k) = t(35-4) = t(31) = 2,030 

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

hitung = 2,118 

d) Keputusan 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila 2,118 < 2,030 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  2,118 >2,030 

Dari hasil analisis uji t untuk variabel kompetensi terhadap kinerja 

diperoleh hasil bahwa t hitung 2,118>t tabel2,030 dan nilai signifikan t 

0,04< 0,05,  menandakan bahwa kompetensi (X3) mempunyai pengaruh 
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positif dan signifikan terhadap pengembangan karier (Y). Maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

5.1.7.2  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase 

variabel independen (Penguasaa teknologi Informasi, motivasi dan kompetensi) 

secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen (kinerja). Hasil 

Koefisien Determinasi (R2) dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut ini: 

Tabel 5.13. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 .755a .570 .528 1.65123 

a. Predictors: (Constant), informasi teknologi, motivasi dan kompetensi 

b. Dependent Variable: kinerja 

     Sumber : Hasil NII 2021 

Tabel 5.13 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square atau koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,570. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel 

Penguasaa teknologi Informasi, motivasi dan kompetensi terhadap kinerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Pinrang sebesar 57,00  persen, 

sedangkan sisanya sebesar 43,0 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Dari hasil R Square yang diatas memperlihatkan bahwa informasi 

teknologi, motivasi dan kompetensi mempunyai pengaruh yang besar dalam 

membentuk capaian kinerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Desa  Kabupaten Pinrang.  Sehingga ketiga variabel tersebut diharapkan untuk 

ditingkatkan dan lebih inovatif. 

5.1.7.3 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

         Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat semua variabel 

independen informasi teknologi, motivasi, kompetensi dan variabel dependen 

kinerja.  Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPPS di dapatkan hasil 

pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 5.14  dibawah ini. 

Tabel 5.14.  Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
112.048 3 37.349 13.698 .000a 

Residual 
84.523 31 2.727 

  

Total 

196.571 34 

   

Sumber  : Hasil NII 2021  

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung 

13,698> F tabel 2,911 dengan tingkat signifikan 0,00 yang lebih kecil atau sama 

dengan dari tingkat signifikan α 0,05 atau (0,00≤0,05). Keputusannya tolak Ho 

karena F hitung lebih besar dari F tabel maka disimpulkan bahwa secara bersama-

sama informasi teknologi, motivasi dan kompetensi berpengaruh secara secara 

simultan atau minimal satu dari Penguasaa teknologi Informasi, motivasi dan 
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kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Pinrang. 

 

5.2.  Pembahasan 

5.2.1.  Pengaruh teknologi Informasi (X1) terhadap Kinerja (Y) 

Dari hasil penelitian berdasarkan nilai rata-rata skor variabel teknologi 

Informasi terhadap 35 responden diperoleh nilai rata-rata skor tertinggi adalah 

indikator variabel teknologi informasi adalah Sistem informasi yang didukung TI 

dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi (Kantor), yang memiliki rata-rata 

skor sebesar 4,25, indikator Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak 

tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat 

memiliki rata-rata skor sebesar 4,24, Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh 

penguasaan teknologi informasi dari pegawai suatu organisasi, memiliki rata-rata 

skor sebesar 4,11, indikator Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan 

banyak manfaat yang didapatkan pada pengguna sistem informasi dalam 

melaksanakan tugas-tugas kantor, memiliki rata-rata skor sebesar 4,08, indikator 

Dalam bekerja saya menguasai penggunaan Komputer memiliki rata-rata skor 

sebesar 4,00.  Dengan demikian nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel 

pengembangan karier adalah 4,13.  Hal ini menunjukkan bahwa informasi 

teknologite rgolong baik, artinya jika indikator informasi teknolog 

idimaksimalkan maka kinerja akan meningkat. 

Pengaruh variabel Penguasaan teknologi Informasi terhadap kinerja 

diperoleh t hitung 2,031> t tabel 2,030 dan nilai signifikan t 0,05 > 0,05, 

menandakan bahwa informasi teknologi (X1) mempunyai pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kinerja (Y).  sehingga hipotesis Teknologi Informasi 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja ASN pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang dapat diterima. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putu Pande Yudiastra, Gede 

Sri Darma (2015).  Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Disiplin Kerja, 

Insentif, Turnover Terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

kesimpulan antara lain: terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi 

informasi terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh yang signifikan antara 

insentif terhadap kedisiplinan, terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif 

terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif 

terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif 

terhadap kinerja pegawai. pengaruh signifikan negatif antara insentif terhadap 

turnover dan terdapat pengaruh signifikan negatif yang signifikan antara turnover 

terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Umum Premagana Gianyar.  

 selanjutnya penelitian ini juga sejalan Mutia Sari, Hasan Basri, Mirna.  

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pengelolaan Keuangan Pada 

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan pemanfaatan teknologi 

informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi  secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan. Sedangkan secara 

parsial bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan 
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komitmen organisasi  berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pengelolaan 

keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh 

Jaya 

Perkembangan globalisasi menuntut setiap pegawai untuk meningkatkan 

keahliannya dalam penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan 

kinerjanya.  Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam memperlancar tugas 

dan kewajibannya di perusahaan. “Suatu teknologi informasi dapat memberikan 

dampak yang positif terhadap kinerja individual sehingga harus dimanfaatkan 

dengan tepat dan harus mempunyai kecocokan dengan tugas yang didukung 

Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untuk 

memperbaiki performa individu dan organisasi, karenanya banyak pengambil 

keputusan menginvestasikan dana untuk teknologi informasi. teknologiinformasi 

akan membantu perusahaan untuk memperbaiki performance organisasi, hanya 

apabila perusahaan menggunakan teknologi informasi secara aktual dalam 

langkah yang efisien, sehingga penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi 

akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi, terutama pada sumber daya 

manusia. 

Pengaruh perkembangan teknologi sekarang ini begitu pesat, oleh sebab 

itu setiap organisasi sekarang menganggap bahwa sistem informasi sangat penting 

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

sangat mempengaruhi persaingan, baik perubahan demografi, sosial ekonomi, 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), persaingan pasar maupun sumber daya 
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manusia. Strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan persaingan di pasar 

pelayanan jasa di masa depan juga perlu direncanakan dengan baik.Teknologi 

Informasi lebih bersifat aplikatif yang lebih mengarah pada pengelolaan data dan 

informasi dalam sebuah perusahaan, dengan pemanfaatan teknologi komputer dan 

komunikasi data akan lebih menekankan pada teknik pemanfaatan perangkat-

perangkat yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. 

Salah satu cara agar perusahaan mampu bersaing dengan para 

kompetitornya adalah dengan menggunakan sistem informasi. Berkembangnya 

sistem informasi saat ini merupakan hasil pemikiran manusia yang menciptakan 

sistem informasi yang dapat mempengaruhi dunia bisnis sehingga membawa 

perubahan-perubahan pada segi kehidupan.Perkembangan sistem informasi 

berdampak juga kepada perusahaan baik secara positif maupun negatif.Semakin 

berkembangnya sistem informasi, maka dapat memberikan berbagai kemudahan 

pada kegiatan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Adanya dampak positif 

dari perkembangan sistem informasi yang dapat dirasakan oleh perusahaan 

dengan berupa peningkatan kinerja, kemudahan dalam pembuatan laporan, dan 

informasi yang didapat akan lebih akurat. 

Peran fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan semakin mendapat 

perhatian dalam aktivitas bisnis organisasi.Maju mundurnya organisasi ditentukan 

oleh keberadaan sumber daya manusianya.ASN sebagai sumber daya utama 

perusahaan dituntut untuk memberikan pelayan terbaik kepada konsumen dan 

memberikan kinerja yang optimal sehingga konsumen merasa terlayani dengan 

baik dan merasa puas. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena 
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upaya para sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi dapat berkinerja 

dengan baik.organisasi untuk meraih kinerja yang baik dan unggul dituntut untuk 

melakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Dengan kinerja yang 

baik, maka setiap ASN dapat menyelesaikan segala beban organisasi dengan 

efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada organisasi dapat teratasi 

dengan baik.Kini ada beberapa perusahaan atau instansi yang mengharapkan 

menggunakan sistem informasi, kinerja ASN semakin meningkat.Namun 

kenyataannya mendapatkan hasil menurun.Kinerja ASN yang sebelumnya tidak 

menggunakan sistem informasi sudah baik malah menjadi buruk kinerjanya 

setelah menggunakan sistem informasi.Menurunnya kinerja karyawan yang 

disebabkan oleh penggunaan sistem informasi yang rumit dapat mengganggu 

stabilitas Organisasi. 

 

5.2.2.  Pengaruh Motivasi (X2) Terhadap Kinerja (Y) 

 Dari hasil penelitian berdasarkan nilai rata-rata skor variabel motivasi 

diperoleh nilai rata-rata skor tertinggi indikator motivasi  adalah Merasa puas 

dengan gaji yang diterima selama ini memiliki rata-rata skor sebesar 4,42, 

indikator dalam bekerja saya merasa nyaman dan aman terhadap pengawasan 

atasan yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,37, indikator Pegawai bekerja dalam 

kondisi kerja yang baik dan menyenangkan yang dihadapi rata-rata skor sebesar 

4,22, indikator Di dalam bekerja saya merasa nyaman dan aman terhadap 

pengawasan atasan yang telah ditetapkan memiliki rata-rata skor sebesar 4,14, 

indikator Pimpinan memberikan penghargaan atas informasi teknologipegawai 
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memiliki rata-rata skor sebesar 4,25.  Hal ini menunjukkan bahwa 

motivasitergolong baik sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

Pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja  di peroleh t hitung 2.258> t 

tabel 2,030 dan nilai signifikan t 0,03 < 0,05, menandakan bahwa motivasi (X2) 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga 

hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh positif dan signifikan dapat 

diterima. 

 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan  Ary 

Sutrischastini, Agus Riyanto (2015). Pengaruh motivasi kerja terhadapkinerja 

pegawai kantor sekretariat daerah kabupaten gunungkidul. Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh: (1) insentif 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, (2) motif berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja, (3) harapan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja, dan (4) insentif, motif dan Harapan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja staf Setda Gunung kidul.  

 Selanjutnya Joyce Sagita Novyanti (2015).  pengaruh motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada bappeda 

provinsi sulawesi tengah. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa: 

(1) motivasi kerja, lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah, (2) motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 
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kinerja pegawai, (3) Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerjaaparatur, (4) Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah.   

 Menurut  Murray  (Winkle,  2004)  motivasi  berprestasi  merupakan  daya 

yang mampu menjadi faktor pendorong bagi pegawai untuk mencapai prestasi 

yang  setinggi-tingginya.  Motivasi  berprestasi  dapat  diartikan  sebagai  tindakan 

yang menjadi karekteristik pribadi seseorang yang berkembang dari interaksi 

dengan lingkungan. Karakteristik tersebut kemudian mendorong individu untuk 

memeberikan hasil yang lebih baik ketika menyelesaikan sebuah tugas. 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

berprestasi adalah keinginan dan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan yang merupakan pengharapan dari dirinya sendiri sehingga 

memungkinkan tercapainya prestasi yang optimal. 

 

5.2.3.  Pengaruh Kompetensi (X3) Terhadap Kinerja (Y) 

 Dari hasil penelitian berdasarkan nilai rata-rata skor variabel kompetensi 

adalah  pegawai mampu untuk mengatasi masalah di kantor  dengan baik yang 

memiliki rata-rata skor sebesar 4,51, indikator  pegawai mampu berpikir untuk 

menyelesaikan tugas berbagai macam pekerjaan memiliki rata-rata skor sebesar 

4,31, indikator Mampu berkerja sama di Lingkungan kerja (teman-teman) 

pegawai yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,22, indikator pegawai bisa 

mengerjakan tugas dan menguasai pekerjaan memiliki rata-rata skor sebesar 4,14,  
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indikator  pegawai mampu bekerja dengan luwes memiliki rata-rata skor sebesar 

4,12. Dengan demikian, nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel motivasi 

adalah 4,26.   Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi tergolong baik sehingga 

diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

Pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja diperoleh t hitung 2.118< t 

tabel 2,030 dan nilai signifikan t 0,04 < 0,05, menandakan bahwa kompetensi 

(X3) mempunyai pengaruh positif dan  signifikan terhadap kinerja (Y). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

kompetensi terhadap kinerja dapat diterima. Artinya kompetensi di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Pinrang mampu meningkatkan 

kinerja pegawai.  

 Hasil penelitian ini sejalan Zulfa Khaeria Jufri. Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah 

Gowa.Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kantor Samsat Wilayah Gowa 

memiliki karakteristik kompetensi yang sudah sangat bagus, pengetahuan yang 

didukung oleh pendidikan dan pengalaman sudah sesuai dengan disiplin ilmu 

pegawai dengan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai, keterampilan 

berkomunikasi dan mengoperasikan teknologi informasi juga bagus, serta sikap 

pegawai menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan juga 

sangat bagus. Pengalaman, kreativitas, dan motivasi merupakan faktor yang 
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sangat mempengaruhi meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di kantor 

Samsat wilayah Gowa. 

Selanjutnya Muhammad Andi Prayogi dkk (2019). Pengaruh Kompetensi 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Kompetensi secara parsial 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.Disiplin Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan kompetensi 

dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Nilai koefisien determinasi yang diperoleh R 

Square sebesar 0,790 atau 79 %, sisanya 21% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya motivasi, kompensasi, 

kepuasan kerja, budaya organisasi, lingkungan kerja dan variabel lainnya.  

Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa kompetensi merupakan “Karakteristik 

mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau 

dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik”.Kompetensi yang dimiliki 

pegawai baik secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan strategi 

organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan 

manajemen.Kompetensi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja 

pegawai.Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut.Disiplin kerja merupakan salah satu variabel penting dalam 

pengembangan manajemen sumber daya manusia, oleh sebab itu disiplin sangat 

penting dalam sistem organisasi yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan, 
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penyimpangan atau kelalaian yang menyebabkan pemborosan dalam melakukan 

pekerjaan. Rivai (2017) menyatakan bahwa dengan displin kerja yang tinggi, 

maka dapat memudahkan perusahaan mencapai tujuannya, jika pegawai memiliki 

disiplin kerja maka pegawai akan bekerja secara efektif dan dapat mengefisiensi 

waktu dalam bekerja. 

5.2.4. Pengaruh Variabel teknologi Informasi (X1), Motivasi (X2),   

Kompetensi  (X3) Terhadap Kinerja (Y)  Secara Simultan  

 

Pengaruh variabel independen Penguasaan teknologi Informasi, Motivasi dan 

kompetensi secara bersama-sama terhadap Kinerja dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan 

dengan menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung 

13.698> F tabel 2,911 dengan tingkat signifikan 0,00 yang lebih kecil atau sama 

dengan dari tingkat signifikan α 0,05 atau (0,00≤0,05). Keputusannya tolak Ho 

karena F hitung lebih besar dari F tabel maka disimpulkan bahwa secara bersama-

sama Penguasaan teknologi Informasi, motivasi dan kompetensi berpengaruh 

secara secara simultan atau minimal satu dari informasi teknologi, motivasi dan 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perikanan Kabupaten Pinrang. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Devi Riyana (2016) yang 

menyatakan bahwa variabel informasi teknologi, pendidikan, pengalaman kerja, 

pengenalan dan kesempatan untuk tumbuh secara simultan mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap pengembangan karir pegawai pengaruh informasi 

teknologi, pendidikan dan pelatihan dan pengalaman kerja terhadap 
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pengembangan karir karyawan (Studi Kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Fatmawati, Jakarta Selatan).  Selanjutnya Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian dari Andi Veny Anggreany M (2017), Pengaruh Kompetensi, 

Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap kinerja Pegawai Pada Kantor 

Dinas Energi Dan Sumber Daya MiNeral Kabupaten Donggala. Berdasarkan  

hasil  analisis  yang  telah diuraikan sebelumnya, bahwa hasil uji parsial variabel 

kompetensi  (X1)  didapatkan  bahwa kompetensi berpengaruh       positif  dan 

signifikan   terhadap   kinerja pegawai   pada Dinas ESDM Kab.  Donggala, 

bahwa hasil uji parsial variabel motivasi   (X2)  didapatkan   bahwa motivasi  

berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja pegawai  pada  Dinas  

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

Kab. Donggala menunjukkan  bahwa  secara parsial lingkungan kerja fisik 

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja  pegawai.  Selanjutnya 

Rakhmansyah (2014).  Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap 

Kinerja (Studi Pada Karyawan Pt. Pln Area Madiun). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa,  pertama, penggunaan teknologi informasi wireless dan 

teknologi informasi wireline secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. kedua, Penguasaan teknologi Informasi wireless secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. terakhir, penggunaan teknologi 

informasi wireline secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
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5.2.5.  Variabel Dominan Berpengaruh Terhadap Kinerja. 

Berdasarkan dari hasil persamaan regresi linear berganda terhadap ketiga 

variabel independen yaitu informasi teknologi, motivasi dan kompetensi terhadap 

kinerja, terlihat bahwa variabel motivasi (X2) memiliki angka Unstandardized 

Coefficients sebesar 0,303 atau 30,4 %, dibandingkan variabel teknologi informasi 

sebesar 0,272 atau 27,2 % dan variabel kompetensi sebesar 0,272 atau 27,2 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi (X2) memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Pinrang. 

Dibuktikan juga dari hasil uji t terhadap variabel informasi teknologi (X1), 

motivasi (X2) dan kompetensi (X3), diperoleh hasil bahwa semua variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Variabel motivasi terhadap 

kinerja diperoleh t hitung 2,258 dengan tingkat signifikan 0,03 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikan (α) 0,05. Informasi teknologi diperoleh nilai t hitung 2,031 

dengan tingkat signifikan 0,05 yang lebih kecil atau sama dengan dari tingkat 

signifikan (α) 0,05 dan variabel kompetensi nilai t hitung 2,118 dengan tingkat 

signifikan 0.04 yang lebih kecil dari tingkat signifikan (α) 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel motivasi memiliki nilai t hitung 2,258 lebih besar 

dibandingkan dengan variabel informasi teknologi dengan t hitung 2,031 dan 

variabel kompetensi dengan t hitung 2,118, artinya yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang adalah motivasi.   
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Sehingga hipotesis ketiga yaitu Motivasi paling dominan berpengaruh 

terhadap kinerja ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pinrang dapat diterima 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan sebelumya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil menunjukkan bahwa teknologi Informasi (X1)  sebesar t hitung  2,031 >  t 

tabel 2,30,  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Hasil  

menunjukkan bahwa motivasi (X2) sebesar t hitung  2,258 >t table 2,030, 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. Hasil menunjukkan 

bahwa Kompetensi (X3) sebesar t hitung  2,118> t tabel2,030, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang.  

2. Teknologi Informasi, motivasi dan kompetensi sebesar  F hitung 13,698 > F 

tabel 2,911, berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 

3. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel motivasi (X1) t hitung 

sebesar 2,258 yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai  

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang. 
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6.2.Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1.  Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan  signifikan terhadap 

pengembangan karier Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Pinrang, maka hal ini perlu untuk dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi agar dapat lebih memaksimalkan Kinerja . 

2.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Motivasi paling 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang, maka hal ini perlu untuk 

dipertahankan, ditingkatkan dan lebih inovatif lagi agar dapat lebih 

memaksimalkan Kinerja. 

3.   Kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

kinerja ASN pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 

Pinrang, maka hal ini perlu untuk dipertahankan, ditingkatkan dan lebih 

inovatif lagi agar dapat lebih memaksimalkan Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

Ary Sutrischastini, Agus Riyanto (2015). Pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja  

                  pegawai kantor sekretariat daerah Kabupaten gunung kidul 

 

Abraham H. Maslow, 2010, Motivation and Personality. Rajawali, Jakarta. 

 

Augusty  Ferdinand. 2011, Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian 

untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen, Edisi 3, 

AGF Books, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

 

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

Lingkungan  

                  Kerja Fisik Terhadap kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Energi Dan   

                  Sumber Daya MiNeral Kabupaten Donggala 

 

McClellan,  David. “Teori  Motivasi  McClellan  &  Teori  Dua  Faktor Hezberg 

 

Danang, Sunyoto. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Buku 

Seru. 

http://repository.upi.edu/17628/4/S_MBS_1001311_Bibliography 

 

Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Penerbit PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Danang Sunyoto (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi ; Editor Gunarsa, Aep. 

Bandung : PT. Refika Aditama 

 

Echdar Saban. (2017). Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. Bogor : Ghalia 

Indonesia 

 

Joyce Sagita Novyanti (2015). Pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada bappeda provinsi 

sulawesi tengah 

 

Kadarisman, M, 2014.  Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.  

Cetakan ke-2,  Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 

 

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

Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara 

 

http://repository.upi.edu/17628/4/S_MBS_1001311_Bibliography


105 
 

 
 

 

Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja  

                   Grafindo Persada 

 

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2015. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT Refika 

Aditama. 

 

Mangkunegara. 2015. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. PT . Remaja 

Rosdakarya. Bandung  

 

Mahmudi,2015, Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN. 

 

Mas’ud, Fuad. 2008. Survey Diagnosa Organisasional, Konsep dan Aplikasi. 

Semarang: Balai Penerbitan UNDIP 

 

Murtiadi, Awan Hari, 2012. Review On Merit Based Civil Service System, Jurnal 

Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 6, No. 1, Juni 2012 

 

Muhammad Andi Prayogi dkk (2019). Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai 

 

Mutia Sari, Hasan Basri, Mirna. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Kompetensi Aparatur Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Manajerial Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya 

 

Halim Malik. (2015). Manajemen SDM Pengembangan Karier”, 

://www.kompasiana.com/unik/551c188181331151019de2e1/manajemens

dm-pengembangan-karier, pada tanggal 4 Nopember 2019, pukul 19.08 

WIB 

 

Putu Pande Yudiastra, Gede Sri Darma (2015). Pengaruh Penggunaan Teknologi 

Informasi, Disiplin Kerja, Insentif, Turnover Terhadap Kinerja 

Pegawai 

 

Robbins, P.Stephen dan Timothy A. Judge. 2012. Perilaku Organisasi. Salemba 

Empat. Jakarta 

 

Rakhmansyah (2014). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap 

Kinerja (Studi Pada Karyawan Pt. Pln Area Madiun) 

 

Renaldy Lukiman dan JB Widodo Lestarianto (2016). Pengaruh penerapan sistem 

informasi akuntansi, pemanfaatan sistem informasi, efektivitas 

penggunaan sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas teknologi 

sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kinerja 

individu karyawan 



106 
 

 
 

 

 

Rivai, Veithzal. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. 

Jakarta: Rajagrafindo Persada 

 

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group. 

 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Manajemen, Penerbit Afabeta, Bandung. 

Cetakan Ke-1, Juli 

 

Sedarmayanti, (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi 

dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PT. Refika Aditama, Bandung 

 

Sutrisno, Edi. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group 

 

Sekarini Yuni Ayu (2013) Analisis Pengaruh Minat Pemanfaatan Dan 

Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individu Dengan 

Menggunakan Model Utatut (Studi Pada PT. Pertamina (Persero) 

Region IV Unit Pemasaran Wilayah Jateng-DIY) 

 

Spencer. Spencer. Competence at Work, Models For Superior Performance. 

Canada : John Wiley & Sons, Inc 

 

M. Toha. 2011. Metode Penelitian.Jakarta: Universitas Terbuka 

 

Utari, Devi Rahmi. 2016. Pengaruh Total Quality Management dan 

Pengendalian Personal Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Ekonomi 

Universitas Negeri Padang 
 

Undang-Undang No. 46A, Tentang Pengertian Kompetensi Bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS).  

 

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 

 

Zulfa Khaeria Jufri. Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Gowa 

 

Wibowo, (2016).Manajemen Kinerja .Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.  



107 
 

 
 

 

Lampiran  2. 

 

KUESIONER  PENELITIAN 

 

Kepada :  

Yth, Bapak/Ibu Pegawai 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kab. Pinrang 

Di -  

        Tempat  

 

 

Dengan Hormat,  

Sehubungan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan Tesis 

pada Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar 

yang berjudul “PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, MOTIVASI DAN 

KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  KABUPATEN 

PINRANG”, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk 

mengisi angket ini.  

Jawaban Bapak/Ibu tidak mempengaruhi penilaian kinerja anda. Tidak ada 

jawaban yang benar atau salah dan sesuai dengan kode etik penelitian, maka 

semua data dijamin kerahasiaannya. Jangan berpikir terlalu rumit, saya berharap 

Bapak/Ibu menjawab dengan lebih leluasa sesuai dengan apa yang dirasakan dan 

dialami, bukan berdasarkan seharusnya.  

Saya sangat menghargai atas segala partisipasi dan ketulusan Bapak/Ibu 

dalam menjawab kuesioner ini dan saya sangat berterima kasih atas semua 

kerjasamanya.  

 

Petunjuk Penelitian  

1. Isilah identitas dengan benar dan lengkap pada tempat yang telah disediakan  

2. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan sampai ada yang terlewatkan  

3. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling 

dialami  

4. Jawablah setiap bagian kuesioner sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada  

 

 

Hormat Saya, 

 

Peneliti 

 

 

MULIYATI 

2019.MM.12499 
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A. Identitas Responden  

 

1. Nama  :     (bisa tidak diisi)  

2. Jenis Kelamin  :  Pria/Wanita  

3.  Pendidikan :  

3. Usia  :   

4. Lama Bekerja  :   

 

B. Isilah jawaban berikut sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu alami dengan cara 

memberi tanda checklist(√) pada kolom yang tersedia. Adapun makna dari 

tanda tersebut adalah sebagai berikut:  

SS  =  Sangat Setuju  

S  =  Setuju  

RR  =  Ragu-Ragu  

TS  =  Tidak Setuju  

STS  =  Sangat Tidak Setuju  

 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

Teknologi Informasi (X1) 

1. Sistem informasi yang didukung TI dapat 

memberikan nilai tambah bagi organisasi (Kantor) 

     

2. Dalam bekerja saya menguasai penggunaan 

Komputer 

     

3. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak 

tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan 

informasi secara cepat dan akurat  

     

4. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh 

penguasaan teknologi informasi dari pegawai suatu 

organisasi. 

     

5. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang 

digunakan banyak manfaat yang didapatkan pada 

pengguna sistem informasi dalam melaksanakan 

tugas-tugas kantor 

     

Motivasi (X2) 
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NO DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

 

1. Merasa puas dengan gaji yang diterima selama 

ini  

 

     

2. Pegawai bekerja dalam kondisi kerja yang 

baik dan menyenangkan 

     

3. Di dalam bekerja saya merasa nyaman dan 

aman terhadap pengawasan atasan 

     

4. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan 

baik dan tidak kaku 

     

5. Pimpinan memberikan penghargaan atas 

prestasi kerja pegawai 

     

Kompetensi (X3) 

 

1. Pegawai mampu untuk mengatasi masalah di 

kantor  dengan baik 

     

2. Pegawai mampu berpikir untuk menyelesaikan 

tugas berbagai macam pekerjaan 

     

3. Pegawai mampu bekerja dengan luwes      

4. Mampu berkerja sama di Lingkungan kerja 

(teman-teman) pegawai  

     

5. Pegawai bisa mengerjakan tugas dan 

menguasai pekerjaan 
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NO DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

Kinerja ASN (Y) 

1. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti, rapi 

dan tepat sesuai dengan yang diharapkan 

     

2. Saya mampu menyelsaikan pekerjaan dengan 

kuantitas yang tinggi 

     

3. Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

standar waktu yang telah ditentukan  

     

4. Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan 

prosedur kerja 

     

5. Saya mampu untuk mengatur pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab termasuk membuat 

jadwal kerja 

     

 

 

 

“TERIMA  KASIH” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.333)  

1. VALIDITAS (X1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. VALIDITAS (X2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. VALIDITAS (X3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. VALIDASI (Y)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS  (X1) 

 

 

 

2. RELIABILITAS (X2) 

 

 

 

3. RELIABILITAS (X3) 

 

HASIL OUTPUT PENELITI 

 

 

 

4. RELIABILITAS (Y) 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.833 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.870 > 0.50 

V 
Nilai Cronbach’s Alpha 

0.821 > 0.50 

 
Nilai Cronbach’s Alpha 

0.801 > 0.50 



 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

*Peneliti tidak melampirkan output spss uji deskriptif responden 

 

 

 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

 

VARIABEL (X1) 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

VARIABEL (X2) 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABEL (X3) 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

VARIABEL (Y) 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS  

 

 
 

 

 

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 = 2.030 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

2. UJI F  F TABEL = 2.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 

VARIABEL (X1), (X2), (X3)  VARIABEL (Y) 
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