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ABSTRAK 

 

Rahmawati. 2022. Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja Dan Fasilitas Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, dibimbing 

oleh Ahmad Firman dan Abdul Rahman Abdi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan 

kemampuan kerja, motivasi kerja, dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai dan 

untuk menganalisis variabel yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap 

kinerja pegawai.  

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan sampel sebanyak 80 responden yang merupakan 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang dikumpulkan dengan 

kuisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis Regresi berganda serta Uji T, Uji F dan Koefesien Determinasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Tidak terdapat pengaruh positif dan 

tidak signifikan antara Kemampuan Kerja terhadap kinerja (2) Tidak terdapat pengaruh 

positif dan tidak signifikan antara motivasi Kerja terhadap kinerja (3) terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara fasilitas kerja terhadap kinerja (4) Kemampuan kerja, 

motivasi kerja dan fasilitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (5) Fasiitas 

kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan 

penelitian tersebut implikasi manajerial yang dapat direkomendasikan adalah 

peningkatan kinerja dapat dicapai dengan lebih meningkatkan fasilitas kerja yang 

memadai, nyaman dan kondusif serta pemberian motivasi kepada pegawai tetap 

dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kemampuan kerja pegawai. 

 

Kata Kunci: Kinerja, Kemampuan, Motivasi, Fasilitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Rahmawati. 2022. The Influence of Workability, Work Motivation and Work Facilities 

on Employee Performance at the Selayar Islands District Social Service, supervised by 

Ahmad Firman and Abdul Rahman Abdi.   

This study aims to analyze the positive and significant effect of workability, work 

motivation, and work facilities on employee performance and to analyze the most 

dominant variables that have an influence on employee performance.  

This research was conducted at the Social Service of the Selayar Islands Regency, 

South Sulawesi Province with a sample of 80 respondents who are employees of the 

Selayar Islands Regency Social Service. Data collected by questionnaires that have been 

tested for validity and reliability. The data analysis technique used is multiple regression 

analysis and the T-test, F-test and the coefficient of determination.  

The results of this study indicate that (1). There is no positive and insignificant 

effect between work ability on performance (2) there is no positive and insignificant effect 

between work motivation and performance (3) there is a positive and significant effect 

between work facilities on performance (4) workability, work motivation and facilities 

simultaneously affect performance (5) Work facilities have the most dominant influence 

on employee performance. Based on this research, the managerial implications that can 

be recommended are that performance improvements can be achieved by further 

improving adequate, comfortable and conducive work facilities and providing motivation 

to employees to continue to be carried out by the leadership in improving employee work 

abilities.  

Keywords: Performance, Ability, Motivation, Facilities.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang   

Menghadapi era globalisai, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai 

masalah bangsa terutama dalam memasuki masa-masaperalihan yang ditandai 

dengan berbagai perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat, baik pada 

tatanan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Keanekaragaman kondisi 

masyarakat serta potensi daerah tersebut perlu mendapat pertimbangan 

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang 

dicanangkan secara nasionalharus dikelola dengan baik dan terencana. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor 

untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh 

karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi 

tinggi karena keahlian atau kompetensi yang akan dapat mendukung 

peningkatan kemampuan kinerja pegawai. Selama ini banyak instansi 

pemerintah yang belum mempunyai kompetensi yang memadai, ini 

dibuktikan dengan rendahnya produktivitas pegawai dan sulitnya mengukur 

kinerja pegawai dilingkup instansi pemerintahan. 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dilakukan 

melalui proses pengembangan kompetensi dengan dua pendekatan yaitu 

pendidikan dan pelatihan melalui penugasan untuk mengikuti pelatihan teknis, 

fungsional dan manajerial guna memenuhi kompetensi Pegawai yang 

bersangkutan pada lembaga pelatihan yang terdapat pada berbagai instansi 
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pemerintah pusat dan daerah. 

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah organisasi 

karena sumber daya manusia inilah yang akan mengelola sistem, tetapi 

organisasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari 

sumber daya manusia yang hebat. Dukungan sarana dan prasarana, pelatihan, 

kesempatan mengaktualisasikan diri akan mampu meningkatkan kompetensi 

dan kualitas sumber daya manusia organisasi tersebut. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi tentunya 

akan mengalami banyak tantangan dan permasalahan baik itu datangnya dari 

luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Tantangan bisa datang dari luar 

melalui persaingan dengan organisasi yang lain, sedangkan sumber daya 

manusia bisa menjasi permasalahan yang datang dari dalam organisasi. 

Sebagai organisasi, organisasi disusun dari banyak individu yang memiliki 

berbagai tujuan serta keingingan. Apabila terdapat kesalahan dalam 

pengelolaan sumber daya ini akan menimbulkan berbagai macam 

permasalahan yang dapat mengganggu kinerja pegawai yang pada akhirnya 

apabila hal tersebut tidak diatasi dengan baik maka akan mempengaruhi 

kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Secara umum dipahami bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan 

yang dapat dinilai dari hasil yang mereka kerjakan.  
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Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 

hasil suatu organisasi yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu 

organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari 

suatu kebijakan operasional. Mink (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa 

individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, 

yaitu diantaranya: (a)  berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) 

berpengendalian diri, (d) kompetensi. 

Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk senantiasa meningkatkan 

kinerja pegawainya salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kerja 

pegawainya. Kemampuan sendiri merupakan kapasitas seorang individu untuk 

menyelesaikan suatu tugas dalam suatu pekerjaan. Secara psikologis, kemampuan 

(ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan reality (knowladge dan skill), 

artinya karyawan memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka lebih mudah 

mencapai prestasi maksimal. 

Mengacu hal tersebut dapat dipahami semakin tinggi kemampuan kerja 

seseorang akan meningkat pula kinerjanya. Selain kemampuan kerja pegawai, 

motivasi kerja juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti doronganatau menggerakkan. 

Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya 

dan bawahan pada khususnya. Motivasi sendiri mempersoalkan bagaimana cara 
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mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif 

berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Motivasi kerja sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi 

arah, intensitas dan ketekunan prilaku sukarela seseorang untuk melakukan 

pekerjaan. Motivasi kerja merupakan proses psikologi yang membangkitkan, 

mengarahkan dan ketekunan dalam melakukan tindakan sukarelayang diarahkan 

pada pencapaian tujuan. Fasilitas kerja juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam mendukung kelancaran tugas yang 

dikerjakan. 

Fasilitas kerja merupakan salah satu sarana pendukung untuk menciptakan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Dalam pencapaian tujuan organisasi 

diperlukan alat atau sarana pendukung yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari 

dalam organisasi. 

Salah satu fungsi utama Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdauyaan dan 

jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 

struktur organisasi terdiri dari sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang antara Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. oleh sebab itu 

dibutuhkan kinerja yang maskimal dari setiap pegawai pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan tingkatan kinerja yang baik  dari setiap 

pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, maka apa 

yang menjadi tugas dan fungsi dari dinas tersebut dapat berjalan sesuai dengan 
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yang diharapkan oleh pemerintah, artinya ketika pegawai bekerja secara maksimal 

dengan memberikan kinerja yang baik, maka fungsi Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar akan berjalan dengan baik pula. 

 Kemampuan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut data pegawai 

tahun 2020 yang dikirim untuk meningkatkan kemampuan kerja dengan 

mengikuti beberapa pelatihan/diklat, sebagaimana digambarkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Kegiatan Diklat/Pelatihan Dinas Sosial Kabupaten  Kepulauan 

Selayar (2020) 

No Nama Bimtek Jumlah Peserta 

                                  2020 

1. Bimtek SDM PKH th.2020 2 

2. Bimtek E-arsipterintegrasi 1 

3. Diklat E-learing FDS PHKH 5 

4. Pelatihan metedologi instruktur Lembaga 

pelatihan kerjaswasta 

1 

5. Diklat Kepemimpinan Administrasi (DKA) 

angkatan 1 

1 

6. Conseling clinik implementasi lakip dan 

perapatan pelaksanaan reformasi biroraksi 

2 

7. Kegiatan diklat E-learing P2K2/ FDS PKH 5 

8. Kegiatan diklat E-learing P2K2/ FDS PKH 5 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

Tabel tersebut menggambarkan bahwa pegawai pada Dinas Sosial masih 

Berkinerja Kurang baik dengan indikasi terselenggaranya pelatihan sebanyak 8 

kali kegiatan dari berbagai jenis dan jenjang pelatihan pada tahun 2020. Terlihat 
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bahwa satu tahun terakhir Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sosial 

menunjukkan kinerja bersifat fluktuatif dimana peserta yang mengikuti 

kegiatan tersebut masih sangat kurang dengan menyelenggarakan kegitan 

pelatihan sebanyak 8 kali kegiatan yang meliputi Bimtek SDM PKH th.2020, 

Bimtek E-arsip terintegrasi, Diklat E-learing FDS PHKH, Pelatihan metedologi 

instruktur Lembaga pelatihan kerja swasta, Diklat Kepemimpinan Administrasi 

(DKA) angkatan 1, Conseling clinik implementasi lakip dan perapatan 

pelaksanaan reformasi biroraksi, Kegiatan diklat E-learing P2K2/ FDS PKH, 

Kegiatan diklat E-learing P2K2/ FDS PKH. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi 

Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan kerja pegawai berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

2. Apakah motivasi kerja pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 
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3. Apakah fasilitas kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar? 

4. Apakah kemampuan kerja, motivasi kerja, dan fasilitas kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

5. Variabel apakah yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja pegawai secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja pegawai secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

3. Untuk menganalisis pengaruh fasilitas kerja secara secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

4. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja, motivasi kerja, dan 

fasilitas kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar? 
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5. Untuk menganalisis variabel yang paling dominan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

praktek, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran dibidang ilmu administrasi, khususnya Manajemen Sumber 

Daya Manusia terkait kinerja pegawai dan faktor-faktor yang saling 

berpengaruh. 

2. Kegunaan Praktek penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengetahui pentingnya 

kemampuan kerja, motivasi kerja dan fasilitas kerja dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perencana dan 

penerapan kebijakan yang menyangkut peningkatan kinerja pegawai, 

khususnya Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

maupun pelayanan publik pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kinerja Pegawai dalam 

kaitannya dengan kemampuan kerja, dan motivasi kerja menunjukkan hasil yang 

beraneka ragam sebagai berikut:  

Iswatun Chasanah, Ade Rustiana (2017) Pengaruh Kemampuan Kerja, 

Fasilitas Kerja, dan Prinsip Prosedur Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor 

Kecamatan Sekabupaten Batang bahwa Kinerja adalah suatu hasil kerja baik 

secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu yang didukung oleh faktor internal pegawai maupun faktor lingkungan 

internal organisasi seperti kemampuan kerja yang baik, fasilitas yang memadai 

serta prosedur kerja yang memiliki prinsip yang jelas. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adakah pengaruh antara kemampuan kerja, fasilitas kerja, dan 

prinsip prosedur kerja terhadap kinerja pegawai secara simultan maupun parsial. 

Sampel sebanyak 113 pegawai dari 5 Kantor Kecamatan yang diambil dengan 

teknik Cluster Sampling. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 

dan angket. Analisis data dengan menggunakan Regresi linier Berganda, Uji 

Asumsi Klasik, dan Analisis Deskriptif Presentase. Hasil analisis regresi linier 

berganda diperoleh persamaan Y = 10,137+0,384X1+0,180X2+0,387X3 + e. Hasil 

uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa secara 

simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan kerja, fasilitas 

kerja, dan prinsip prosedur kerja terhadap kinerja pegwai yaitu sebesar 27,2%. 
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Sedangkan pengaruh secara parsial untuk kemampuan kerja sebesar 5,01%, 

fasilitas kerja sebesar 5,42%, dan prinsip prosedur kerja sebesar 18,6%.  

Fuzi Anggrainy, Nurdasila Darsono, T.Roli Ilhamsyah Putra (2018) 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Provinsi Aceh dengan objek penelitian fasilitas kerja, disiplin kerja, kompensasi, 

motivasi dan prestasi kerja pegawai dengan jumlah responden penelitian sebanyak 

155 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa hasil uji deskriptif 

menunjukkan bahwa fasilitas kerja, disiplin kerja, kompensasi, motivasi kerja dan 

prestasi kerja pegawai  BKPP Aceh sudah berjalan dengan baik, hasil penelitian 

membuktikan bahwa fasilitas kerja, disiplin kerja dan kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Kemudian hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa fasilitas kerja, disiplin kerja dan kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Hasil penelitian juga membuktikan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai, kemudian terdapat pengaruh tidak langsung fasilitas kerja, disiplin kerja, 

kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai melalui motivasi kerja pegawainya.   

Yunior, David Roge (2018) Penelitian ini dilakukan pada Besar 

Pendidikan dan Pelatihan Regional V Sulawesi di Kota Makassar dan bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap motivasi kerja pegawai pada Balai 

Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional V Sulawesi di Kota Makassar dengan 

menggunakan SPSS 24.0 for Windows. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional V Sulawesi di 

Kota Makassar dan yang menjadi sampel adalah keseluruhan populasi yang 
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berjumlah 46 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelatihan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada Besar 

Pendidikan dan Pelatihan Regional V Sulawesi di Kota Makassar dilihat dari 

persamaan Y = 34,101+0,036(x) dan berdasarkan hasil uji-t dapat diketahui bahw 

nilai thitung memiliki signifikansi 0,634 dimana nilai signifikansi ini lebih besar 

dibanding dengan taraf signifikansi 5% yang ditetapkan sebagai kriteria pengujian 

hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 

ditolak. Artinya bahwa hipotesis yang diajukan yakni “Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Regional V Sulawesi di Kota Makassar” tidak teruji dan tidak diterima. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelatihan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional V 

Sulawesi di Kota Makassar. Kata Kunci : Pelatihan ,Motivasi Kerja , Balai Besar 

Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fikri (2018) tentang pengaruh 

iklim organisasi, kepemimpinan, kemampuan kerja dan disiplin kerja terhadap 

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian 

ini menggunakan pengambilan sampel dengan rumus Slovin, yakni diperoleh 

sampel 97 responden dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara 

Kabupaten Indragiri Hulu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif dan analisa kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi, kepemimpinan, 
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kemampuan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Indragiri Hulu. 

Donni Aji Setiawan (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai Perum Bulog Cabang Pekalongan Kanwil Jateng, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, 

populasi sebanyak 50 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel 

jenuh. Analisis yang digunakan metode analisis uji asumsi klasik, analisis regresi 

linier bergana, pengujian hipotesis dan koefesien determinasi. Hasil penelitian 

disimpulkan bahwa kemampuan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai dengan tingkat signifikasi 0,017. Motivasi kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan tingkat signifikasi 

0,001. Lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

dengan tingkat signifikasi 0,034. Kemampuan kerja, motivasi kerja dan 

lingkungan kerja secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai Perum Bulog Cabang Pekalongan Kanwil Jateng dengan tingkat 

signifikasi 0,000. 

Lebih jelasnya keseluruhan penelitian terhadulu yang berhubungan dengan 

pengaruh kemampuan kerja, mitivasi kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja 

pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh 

kemampuan kerja, motivasi kerjan dan fasilitas kerja terhadap kinerja 

pegawai. 
No Peneliti/Tahun Lokasi Penelitian Objek Penelitian Hasil Penelitian 

1 Iswatun Chasanah, 
Ade Rustiana (2017) 

Kantor Camat se 
Kabupaten Batang 

- Kemempuan keja 
- Fasilitas kerja 

- Prinsip Prosedur kerja 
- Kinerja 

 

Hasil penelitian 
bahwa secara secara 

simultan ada 
pengaruh positif dan 

signifikan antara 
kemampuan kerja, 

fasilitas kerja dan 
prinsip prosedur kerja 

terhadap kinerja 
pegawai 

2 Fuzi Anggrainy, 
Nurdasila Darsono, 

T. Roli Ilhamsyah 
Putra (2018) 

Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi 
Aceh 

 

- Fasilitas Kerja 
- Disiplin Kerja 

- Kompensasi 
- Motivasi 

- Prestasi Kerja 

Hasil penelitian 
bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap prestasi kerja 

pegawai, kemudian 
terdapat pengaruh 

tidak langsung 
fasilitas kerja, disiplin 

kerja dan kompensasi 
terhadap prestasi kerja 

melalui motivasi kerja 
pegawai 

3 Yunior, David Roge 
(2018) 

Balai Besar 
Pendidikan dan 

Pelatihan Regional V 
Sulawesi  

- Pelatihan 
- Motivasi Kerja 

Hasil Penelitian 
bahwa pelatihan tidak 

memiliki pengaruh 
yang dignifikan 

terhadap motivasi 
kerja pegawai 

4 Khusnul Fikri 
(2018) 

Kabupaten Indragiri 
Hulu 

- Iklim Organisasi 
- Kepemimpinan 

- Kemampuan Kerja 
- Disiplin Kerja 

- Kinerja 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

iklim organisasi, 
kepemimpinan, 

kemampuan kerja dan 
disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kinerja  

5 Donni Aji Setiawan 

(2020) 

Forum Bulog Cabang 

Pekalongan Kanwil 
Jateng 

- Kemampuan Kerja 

- Motivasi Kerja 
- Lingkungan Kerja 

- Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
kemampuan  kerja, 

motivasi kerja dan 
lingkungan kerja 

berpengaruh secara 
simultan dan 

signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 
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2.2. Kemampuan Kerja 

2.2.1 Pengertian Kemampuan Kerja  

Menurut Wojowasito (2010:52) adalah kesanggupan atau kecakapan 

sedangkan kemampuan berarti seseorang yang memiliki kecakapan atau 

kesanggupan untuk menjalankan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakanya 

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Dilihat dari sudut pandang 

manajemen diketahui bahwa orang-orang mempunyai kemampuan dan 

kecakapan yang berbeda. Menurut Gibson Ivancevish & Donnelly (1996: 54) 

Kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang 

memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan menurut 

Robbin (1996: 82). Kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu 

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

2.2.2 Dimensi Kemampuan 

Kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada 

hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor. Kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik (Robbin, 1996: 82). 

Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

kegiatan mental Dimensi Kemampuan Intelektual : 

1) Kecerdasan Numeris: Kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan 

tepat. 

2) Pemahaman Verbal: Kemampuan memahami apa yang dibaca atau yang 

didengar serta hubungan kata satu sama lain. 
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3) Kecepatan Perseptual: Kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual 

dengan cepat dan tepat, 

4) Penalaran Induktif: Kemampuan mengenali justru urutan logis dalam satu 

masalah. 

5) Penalaran Deduktif: Kemampuan menggunakan logika dan menilai 

implikasi dari suatu argument. 

6) Visualisasi Ruang: Kemampuan membayangkan bagaimana suatu obyek 

akan tampak seandainya posisinya dalam suatu ruang diubah. 

7) Ingatan: Kemampuan manahan dan mengenang pengalaman masalalu. 

Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

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

serupa. Faktor-faktor kemampuan fisik antara lain : 

1. Faktor - faktor kekuatan 

a) Kekuatan dinamis : Kemampuan untuk mengenakan otot secara 

berulang-ulang atau sinambung sepanjang suatu kurun waktu. 

b) Kekuatan tubuh : Kemampuan mengenakan kekuatan otot dengan 

menggunakan otot-otot tubuh (terutama perut) 

c) Kekuatan statik : Kemampuan mengenakan kekuatan terhadap obyek 

luar 

d) Kekuatan : Kemampuan menghabiskan suatu maksimum energi 

eksplosif dalam satu atau sederetan tindakan eksplosif. 

2. Faktor - faktor keluwesan 

a) Keluwesan extent: Kemampuan menggerakan otot tubuh dan meregang 



16 

 

 

punggung sejauh mungkin. 

b) Keluwesan dinamis: Kemampuan melakukan gerakan cepat 

3. Faktor - faktor lain 

a) Koordinasi tubuh : Kemampuan mengkoordinasi tindakan- tindakan 

serentak dari bagian-bagian tubuh yang berlainan. 

b) Keseimbangan : Kemampuan mempertahankan keseimbangan 

meskipun ada kekuatan-kekuatan yang mengganggu keseimbangan itu. 

c) Stamina : Kemampuan melanjutkan upaya maximum yang menuntut 

upaya yang diperpanjang sepanjang suatu kurun waktu (Robbin, 

1996:83-84). 

Selain faktor-faktor di atas kemampuan kerja seseorang juga sangat 

dipengaruhi oleh keterampilan. Kast dan Ronsenweig menyatakan bahwa 

keterampilan yang dimiliki seorang aparatur sekaligus administrator meliputi 

keterampilan teknis, kemanusiaan, serta kemampuan konseptual yang 

selanjutnya dinyatakan sebagai berikut keterampilan teknis mempunyai arti 

cakap dan pakar dalam bidang tertentu, beberapa metode, proses-proses, 

prosedur-prosedur atau teknik pelaksanaan yang disebut kemampuan untuk 

bekerja secara efektif sebagai anggota kelompok yang harus dimiliki oleh 

aparat, sebagai aparat tidak mungkin bekerja sendiri dalam seluruh proses 

penyelesaian pekerjaan. 

Keterampilan konseptual yang biasa disebut sebagai manajemen skill 

dijabarkan sebagai kemampuan aparat terhadap organisasi (Kast dan 

Ronsenweig, 2005, 241). Mengenai konsep keterampilan, Manulang 
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membedakan beberapa keterampilan yang mendukung kemampuan seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas sehingga tercapai hasil kerja yang 

maksimal yaitu: 

a. Kemampuan teknis 

Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan 

cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja 

b. Kemampuan interpersonal 

Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok suasana dimana, 

organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah 

c. Kemampuan konseptual 

Adalah kemampuan untuk melihat gambaran kasar untuk mengenali 

adanya unsur penting dalam situasi memahami dan antara unsur-unsur itu. 

 Menurut pengertian di atas, kemampuan teknis yang dimaksud 

bahwasannya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas organisasi harus 

mampu dalam penguasaan prosedur kerja dan dapat menggunakan alat-alat 

yang ada untuk menunjang kelancaran pekerjaan serta penguasaan terhadap 

metode kerja yang ada. 

Artinya disini bahwa seorang pegawai yang mampu mempunyai 

kemampuan teknis yang meliputi penguasaan prosedur kerja, metode kerja 

dan alat-alat yang ada seperti yang telah diuraikan di atas sehingga dapat 

meningkatkan hasil kerja pegawai lebih maksimal. 

Sedangkan kecakapan interpersonal disini merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh pegawai dalam bekerja dengan team work atau kelompok kerja 
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yakni dalam bekerjasama dengan sesama anggota organisasi. Hal ini penting 

sekali karena jika menutup diri maka tidakakan mencapai hasil kerja yang 

maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat 

bahkan di dalam penerimaan ide maupun saran dari orang lain dapat menjadi 

faktor keberhasilan pelaksanaan tugas yang baik. 

Kemampuan yang ke tiga yaitu kemampuan konseptual, kemampuan 

disini adalah bagaimana seorang pegawai apalagi sebagai decision maker 

dalam menganalisa dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya.Dengan 

kemampuan konseptual ini maka pekerjaan dapat terarah dan berjalan dengan 

baik karena dapat memiliki prioritas-prioritas pekerjaan mana yang harus 

didahulukan dan sebelum bekerja cenderung menggunakan skala prioritas. 

Dalam kehidupan berorganisasi setiap aparat dituntut untuk memiliki  

kemampuan  yang  baik  dalam  arti  memiliki  ketrampilan didalam 

mewujudkan tujuan organisasi. Tercapainya tujuan organisasi sangat 

dipengaruhi tujuan individu, dengan demikian dituntut adanya kegiatan guna 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan.Tujuan kegiatan adalah dalam 

rangka pendayagunaan aparatur negara secara optimal agar tujuan organisasi 

lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat dirumuskan 

yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam penelitian di sini adalah 

semua potensi atau keadaan yang ada dalam diri seseorang baik potensi 

intelektual maupun potensi fisik yang merupakan perwujudan dari 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman, untuk dapat menyelesaikan 
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suatu pekerjaan secara berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

2.3. Motivasi Kerja 

2.3.1. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan 

potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Malayu S.P Hasibuan, 

2006: 141). Pada dasarnya seorang bekerja karena keinginan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang dengan orang yang 

lain berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam di dalam bekerja.  

Motivasi dapat dikatakan sebagai semangat yang menimbulkan motif. 

Motivasi timbul setelah ada rangsangan yang datang dari luar diri sipelaku. 

Batasan ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Heidjrahman dan Husnan 

(1999:197) bahwa motivasi merupakan proses untuk mencoba untuk 

mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam 

pengertian yang lebih longgar, motivasi mengacu pada sebab-sebab yang 

muncul sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Dari sini lalu muncul 

perluasan makna tentang motivasi, dimana motivasi lalu diartikan sebagai 

kehendak untuk mencapai status kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi. 

Menurut Robbin, (1996: 198) tentang motivasi adalah sebagai berikut 

“Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

kearah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk 

memenuhi sesuatu kebutuhan individual. 
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Menurut Gibsons, Ivancevish dan Donnelly, (1996: 94) memberikan 

definisi yang berbeda yaitu  “Motivasi adalah konsep yang menguraikan 

tentang kekuatan- kekuatan yang ada dalam diri sendiri karyawan yang 

memulai dan mengarahkan perilaku” 

Sedangkan motivasi menurut Reksohadiprojo dan Handoko, (1991: 256) 

adalah sebagai berikut “Motivasi adalah keadaan dalam diri seorang yang 

mendorong keinginan  individu  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  tertentu  

gunamencapai suatu tujuan.” 

Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan 

kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Keberhasilan dan 

kegagalan pendidikan memang sering dikaitkan dengan motivasi kerja guru. Pada 

dasarnya manusia selalu menginginkan hal yang baik-baik saja, sehingga daya 

pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung dari 

harapan yang akan diperoleh mendatang jika harapan itu menjadi kenyataan maka 

seseorang akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya.  

2.3.2 Jenis-jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis menurut Malayu S. P Hasibuan (2006: 150), yaitu:  

1)  Motivasi positif (insentif positif), manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi 

positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada 

umumnya senang menerima yang baik-baik saja.  
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2) Motivasi negatif (insentif negatif), manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjannya kurang baik (prestasi 

rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam 

waktu pendek akan meningkat, karena takut dihukum.  

Pengunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa dan 

kapan agar dapat berjalan efektif merangsang gairah bawahan dalam bekerja.  

Tujuan motivasi tingkah laku bawahan dalam suatu organisasi seperti 

sekolah pada dasarnya berorientasi pada tugas. Maksudnya, bahwa tingkah laku 

bawahan biasanya didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan harus selalu 

diamati, diawasi, dan diarahkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum tujuan motivasi 

adalah untuk menggerakan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 2006: 73).  

Sedangkan tujuan motivasi dalam Malayu S. P. Hasibuan (2006: 146) 

mengungkapkan bahwa:  

1)  Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.  

2)  Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3)   Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan.  

4)  Meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan.  

5)  Mengefektifkan pengadaan karyawan.  

6)  Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.  

7)  Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan.  
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8)  Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.  

9) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.  

10)  Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.  

Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan 

disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang 

dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus 

mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan 

kepribadian orang yang akan dimotivasi. 

Fungsi Motivasi  Menurut Sardiman (2007: 85), fungsi motivasi ada tiga, 

yaitu:  

1) Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

2)  Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya.  

3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

2.4. Fasilitas Kerja  

2.4.1 Pengertian fasilitas kerja 

Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan 

berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki 

jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk 
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masa yang akan dating. Fasilitas kerja sangatlah penting bagi perusahaan, karena 

dapat menunjang kinerja karyawan, seperti dalam penyelesaian pekerjaan. 

Berdasarkan definisi Fasilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa failitas 

adalah salah satu sarana pendukung untuk menciptakan motivasi kerja terhadap 

kinerjapegawai Dalam suatu pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan alat atau 

sarana pendukung yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari di perusahaan 

tersebut,fasilitas yang digunakan bermacam-macam bentuk, jenis maupun 

manfaatnya, disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, 

kata fasilitas sendiri berasal dari bahasa belanda “faciliteit” yang artinya 

prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas 

juga bias dianggap suatu alat. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang ada 

banyak faktor yang mendukung, salah satu diantaranya adalah fasilitas kerja 

pegawai merupakan faktor pendukung bagi kelancaran tugas yang mereka 

kerjakan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan. 

2.4.2 Teori-Teori Mengenai Fasilitas Kerja 

Definisi fasilitas kerja menurut para ahli: 1. Menurut Lupiyaodi (2006 : 150) 

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. 

Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah 

ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas 

juga merupakan alat untuk membedakan program lembaga pendidikan yang satu 

dari pesaing yang lainnya 2. Menurut Moekijat (2001:155) secara sederhana yang 

dimaksud denganfasilitas adalah suatu sarana fisik yang dapat memproses suatu 

masukaninput menuju keluaran output yangdiinginkan 3. Menurut Buchari 
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(2001:12) fasilitas adalah penyedia perlengkapan perlengkapan fisik untuk 

memberikan kemudahan kepada penggunanya, sehingga kebutuhan- kebutuhan 

dari penggunaan fasilitas tersebut dapat terpenuhi 4. Menurut Bary (2002:67) 

fasilitas kerja adalah sebagai sarana yang diberikan perusahaan untuk mendukung 

jalannya nada perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang 

kendali.  

Jika fasilitas kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai maka 

akan tercipta suasana kerja yang kondusif sehingga pekerjaan dapat selesai 

efektif dan efisien. Organisasi yang tidak menyediakan fasilitas kerja yang 

mendukung pegawai bekerja akan menghalangi pembentukan kinerja pegawai 

juga akan banyak menimbulkan berbagai kekecewaan bahkan keputusasaan di 

kalangan pegawai. Dalam setiap kantor modern selain kertas dan alat tulis 

untuk melaksanakan tatausaha masih diperlukan bermacam-macam barang 

perbekalan yang banyak ragamnya dan jumlah mencapai puluhan. 

Keterlambatan sering terjadi dalam pelaksanaan tugas disebabkan oleh 

tidak tersedianya fasilitas atau peralatan kerja yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas dan ruang pegawai yang belum memenuhi 

standar.Pengetahuan dan keterampilan kerja belumlah cukup untuk menjamin 

suksesnya pencapaian tujuan.Fasilitas atau peralatan kerja untuk 

melaksanakan pekerjaan juga merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.Oleh karena itu fasilitas atau 

peralatan kerja harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai. 
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Menurut Robbins dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan bahwa 

lingkungan fisik dan rancangan ruang kerja berhubungan dengan kinerja 

pegawai.Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan fasilitas kerja adalah 

lingkungan fisik dan rangsangan ruang kerja. 

Dalam dan dari dirinya sendiri kondisi kerja fisik dan rancangan tempat 

kerja tampaknya tidak memiliki dampak motivasional yanghakiki terhadap 

orang. Dengan kata lain, hal itu tidak menyebabkan orang bergabung dalam 

perilaku spesifik, tetapi itu dapat membuat perilaku tertentu lebih mudah atau 

lebih sulit untuk dijalankan. Dalam hal ini, efektivitas dari orang mungkin 

ditingkatkan atau dikurangi. Dengan demikian barangkali paling akurat untuk 

berfikir tentang variabel-variabel yang sudah kita bahas dalam bagian ini 

sebagai yang memudahkan atau menghambat peluang bagi pegawai untuk 

mengoptimalkan kinerja mereka. 

2.5. Kinerja 

2.5.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan 

kepada pihak-pihak tetentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu 

instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta 

mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang 

diambil dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah 

akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, 

meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi, bahan untuk 

perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan 
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suatu tindakan dan lain-lain. 

Kinerja didefenisikan sebagai konstribusi terhadap hasil akhir 

organisasi dalam kaitannya dengan sumber yang dihabiskan dan harus diukur 

dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, maka pengembangan istrumen 

dilakukan untuk menilai persepsi pekerjaan akan kinerja diri dalam kaitannya 

dengan item-item seperti output, pencapaian tujuan, pemenuhan deadline, 

penggunaan jam kerja dan ijin sakit (Siswanto, 2012). 

Menurut Robbins (2013) bahwa kinerja pegawai adalah fungsi dari 

interaksi antara kemampuan dan motivasi dalam studi manajemen kinerja 

pekerjaan interaksi atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan 

yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi 

merupakan bagian dari kinerja organisasi dan dapat menentukan kinerja dari 

organisasi tersebut. Berhasil atau tidak kinerja pegawai yang telah dicapai 

organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara 

individu maupun kelompok. 

Yulk (2015) memakai istilah Profciency yang mengandung arti yang 

lebih luas. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan 

dan moral kerja. Profesiensi dilihat dari segi tiga yaitu perilaku-perilaku yang 

ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasil nyata atau outcames yang dicapai 

pekerja dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, 

inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral kerja. Gibson (2010) 

mendefenisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan 

tujuan organisasi seperti kualitas, efesiensi dan kriteria efektifitas lainnya. 
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2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Robbins (2011), tingkat kinerja pegawai sangat tergantung 

kepada faktor-faktor yaitu : kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat 

pendidikan, pengetahuan, pengalaman. Dimana dengan tingkat kemapuan 

yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja yang semakin tinggi pula 

(Suprihanto; 2010) mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu : 

1. Faktor kemampuan yang terdiri dari (a) pengetahuan, antara lain 

pendidikan, pengalaman, latihan dan minat ; (b) keterampilan antara lain 

kecakapan dan kepribadian. 

2. Faktor motivasi terdiri dari (a) kondisi sosial, antara lain organisasi formal 

dan informal, kepemimpinan (b) serikat kerja kebutuhan individu antara 

lain filosofis, sosial dan   egoistik dan (c) kondisi fisik : lingkungan kerja. 

Sejauh mana tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaan disebut “level of performence” ini disebut sebagai orang yang 

produktif dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar 

dkatakan sebagai tidak produktif atau performance yang rendah. Pengukuran 

kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer 

atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang 

objektifbukanlah tugas yang sederhana, pengukuran harus menghindari 

adanya “like” dari penilaian, agar objektifitas pengukuran dapat terjaga. 

Wawan (2014) menjelaskan pengembangan dimensi dan indikator 

instrumenevaluasi kinerja yaitu : 
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1. Dimensi hasil kerja dengan indikator yaitu : 

a. Kuantitas hasil kerja 

b. Kualitas hasil kerja 

c. Efesiensi dalam melaksanakan tugas 

2. Perilaku kerja dengan indikator : 

a. Disiplin kerja 

b. Inisiatif 

c. Ketelitian 

3. Sifat pribadi dengan indikator : 

a. Kepemimpinan 

b. Kejujuran 

c. Kreativitas 

Sedangkan mitchel dalam sedarmayanti (2011) mengemukakan 

indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Kualitas kerja (Qualitas of work), adalah kualitas kinerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan yang tinggi pada 

gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta 

perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan secara sistematis sesuai ketentuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin berkembang pesat. 

2. Ketepatan waktu (pomptnees), yaitu berkaitan dengan sesuai tidaknya 

waktu penyelesaian pekerjaannya diusahakan untuk selesai sesuai dengan 

rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain. 
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3. Inisiatif (Initiative) yaitu kemampuan kesadaran diri untuk melakukan 

sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bahwa 

pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus tergantung terus menerus 

kepada atasan. 

4. Kemampuan (Capability) yaitu diantara beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang seperti pendidikan dan pelatihan. 

5. Komunikasi (Communication) merupakan interaksi yang dilakukan oleh 

atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komunikasi akan 

menimbulkan kerjasama yang baik dan akan terjalin hubungan yang 

semakin harmonis diantara para pegawai dan para atasan, yang juga dapat 

menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan. 

Kinerja pegawai mengacu pada mutu pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai didalam implementasi mereka melayani program sosial, 

memfokuskan pada asumsi mutu bahwa perilaku beberapa orang yang lain 

lebih pandai dari pada yang lainnya dan dapat diidentifikasi, digambarkan dan 

diukur. Untuk mengukur kinerja yang sering dipergunakan untuk menilai 

kinerja individu pegawai adalah (1) Pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan pada pekerjaan/kompoten. (2) sikap kerja diekspresikan sebagai 

antusiasme, komitmen dan motivasi (3) kualitas pekerjaan (4) interaksi 

misalnya keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk berhubungan 

dengan pegawai lain dalam satu tim. 
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Berdasarkan teori-teori kinerja yang dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai 

tersebut dalam pekerjaan menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan tertentu. Adapun indikator dalam kinerja pegawai adalah (1) 

kuantitas kerja pegawai, (2) kualitas kerja pegawai, (3) efesiensi kerja 

pegawai, (4) sikap kerja pegawai (5) standar kualitas pegawai dan (6) 

kemampuan kerja pegawai.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1.  Kerangka Konseptual  

Kuncoro (2011 : 44) Kerangka konseptual adalah pondasi utama dimana 

sepenuhnya proyek penelitian ditunjukkan, dimana hal lain merupakan 

jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, 

dikembangkan dan elaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi 

melalui proses wawancara, observasi dan survey literatur. 

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, 

mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan 

latarbelakang dari kajian-kajian teori yang telah dikemukakan diatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

hubungan antara variabel bebas yaitu kemampuan kerja, motivasi kerja dan 

fasilitas kerja terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai  secara parsial 

maupun secara simultan 

Hubungan antar variabel pada bagian teori di atas saling berhubungan 

yakni variabel kemampuan kerja, motivasi kerja dan fasilitas kerja terhadap 

kinerja pegawai. Namun demikian selain variabel tersebut menurut pendapat 

beberapa ahli banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Liang Gie dan Buddy Ibrahim, bahwa 

kinerja pegawai ditentukan oleh motivasi kerja, kemampuan kerja, 

perlengkapan dan fasilitas, lingkungan eksternal, leadhership, misi strategi, 

fasilitas kerja, kinerja individu dan organisasi, praktik manajemen, struktur, 



32 

 

 

iklim kerja. Menurut Schermerhorn, bahwa kinerja organisasi dan individu 

dipengaruhi oleh pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, sikap, perilaku. 

Menurut Manulang, bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh kemampuan 

teknis, kemampuan interpersonal dan kemampuan konseptual. Menurut 

Stephen Robbin, bahwa kinerja pegawai sangat tergantung oleh kemampuan 

kerja dan motivasi kerja. Peter Ducker menyatakan bahwa kinerja seseorang 

dipengaruhi faktor pendidikan dan program pelatihan, gizi, nutrisi dan 

kesehatan, motivasi, kesempatan kerja, kebijakan ektern dan pengembangan 

secara terpadu. 

Untuk mengetahui lebih lanjut bahwa kemampuan kerja, motivasi kerja 

dan fasilitas kerja saling berhubungan dengan kinerja pegawai dapat dilihat 

dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, adalah sebagai berikut: 

a. Hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai 

Dalam kehidupan organisasi setiap pegawai dituntut untuk memiliki 

kemampuan yang baik. Kemampuan pegawai dapat berupa kecakapan dan 

keterampilan yang akan menentukan kinerja organisasi. Kecakapan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dapat dilihat dari sikap dan 

respon pegawai terhadap tugas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. 

Jika pegawai merespon secara positif tugas yang diberikan pimpinan, 

maka pegawai tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikannya. Dengan sikap dan respon pegawai tersebut diharapkan 

tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan kata 
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lain semakin tinggi tingkat kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas pekerjaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawai. 

b. Hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai 

Motivasi merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang dapat 

mempengaruhi aktivitasnya dalam pencapaian tujuan organisasi, atau 

dalam bentuk dorongan-dorongan yang ada pada diri seseorang yang 

mengarah pada tercapainya tujuan tertentu. Motivasi adalah subyek yang 

penting bagi pimpinan. Pimpinan perlu memahami orang-orang 

berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhi mereka untuk bekerja 

sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Umumnya sebuah organisasi 

menginginkan   agar para pegawai berhasil melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai dengan tujuan organisasi. Baik buruknya kinerja pegawai dapat 

disebabkan oleh kemampuan pimpinan dalam mempengaruhi pegawai 

untuk bekerja sesuai dengan harapan organisasi.  

Kegiatan mempengaruhi pegawai dapat disebut dengan motivasi 

kerja. Jadi semakin besar motivasi yang dimiliki pegawai dalam 

melaksanakan tugas pekerjaannya semakin besar kinerja pegawai yang 

dapat dicapai. 

c. Hubungan fasilitas kerja dengan kinerja pegawai 

Fasilitas kerja merupakan  faktor yang  mempunyai peran penting 

dalam suatu organisasi. Jika fasilitas kerja yang dibutuhkan oleh pegawai 

sudah terpenuhi dengan baik maka, hal ini dapat menunjang kinerja 

pegawai itu sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi semakin 
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fasilitas kerja pegawai terpenuhi maka pekerjaannya akan cepat selesai 

akan tetapi sebaliknya apabila fasilitas kerja pegawai tidak terpenuhi 

dengan baik maka, hal tersebut dapat menghambat pegawai dalam 

menyelesaikan tugasnya. Bahkan fasilitas kerja yang sangat sederhana 

pun dapat mendorong efek-efek yang berarti terhadap kinerja dan sikap 

pegawai. 

Dengan melihat begitu banyak faktor yang memengaruhi kinerja 

pegawai yang diantaranya menyangkut kemampuan kerja, motivasi kerja dan 

fasilitas kerja maka secara bersama-sama simultan ketiga variabel ini 

memiliki hubungan dengan kinerja pegawai. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel-variabel ini baik variabel kemampuan kerja, motivasi kerja dan 

fasilitas kerja berhubungan dengan kinerja pegawai. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konsep penelitian ini dan 

hubungan antara variabel dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini: 
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Gambar 3. 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

Kemampuan Kerja 
(X1) 

1) Tingkat pendidikan 

pegawai 

2) Tingkat 

pengetahuan 

tentang pekerjaan 

3) Tingkat 

pengalaman 

pegawai 

(Hasibuan Melayu 2009) 

Motivasi Kerja 
(X2) 

 

1) Aktualisasi 
2) Penghargaan 
3) Prestasi 
4) Kenaikan pangkat 
5) Kreativitas 
6) Pengarahan 
7) Harapan 
8) Rangsangan 

(Menkunegara, Prabu, Anwar 
2010) 

 

Fasilitas Kerja 

(X3) 

1) Lingkungan Fisik 

2) Rancangan Ruang 

Kerja 

3) Sarana Prasarana 
(Sudarmayanti 2010) 

 

 

Kinerja (Y) 
 

1. Kualitas hasil 

pekerjaan 

2. Kuantitas hasil 

pekerjaan. 

3. Kemampuan kerja 

sama. 

4. Inisiatif. 

5. Kehandalan/tanggun

g jawab. 

( Sulastri 2017) 
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3.2. Defenisi Oprasional Variabel 

Adapun yang menjadi definisi operasional dari variabel-variabel 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja pegawai (Y) 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh masing-masing 

pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan 

waktu yang telah ditentukan guna mencapai tujuan organisasi 

Indikator-indikator dari variabel kinerja pegawai adalah : 

1) Kualitas atau hasil pekerjaan 

a) Kesesuaian tugas dengan perintah 

b) Kesesuaian prosedur 

2) Kuantitas hasil pekerjaan 

a) Jumlah pekerjaan yang dikerjakan 

b) Tingkat efisiensi kerja 

3) Kemampuan kerja sama 

a) Kemampuan kerja sama dengan rekan. 

b) Komunikasi yang baik dan efektif 

4) Inisiatif 

a) Kemampuan merumuskan masalah yang dihadapi dalam bekerja 

b)  Kemampuan bekerja tanpa instruksi 

5) Kehandalan / tanggungjawab 

a) Tingkat kesesuaian antara tugas pekerjaan yang diberikan dengan 

hasil yang dicapai 
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b) Tingkat penguasaan pekerjaan 

2. Kemampuan kerja (X1) 

Kemampuan kerja adalah semua potensi atau keadaan yang ada 

dalam diri seseorang baik potensi intelektual maupun potensi fisik yang 

merupakan perwujudan dari pengetahuan dan keterampilan serta 

pengalaman, sikap mental maupun kondisi fisik pegawai yang 

bersangkutan dalam bekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara 

berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Indikator-indikator dari variabel kemampuan kerja adalah: 

1) Tingkat pendidikan pegawai 

a. Pendidikan formal yang dimiliki pegawai 

b. Manfaat pendidikan dengan pekerjaan 

2) Tingkat pengetahuan tentang pekerjaan 

a. Pengetahuan pegawai terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan 

b. Pemahaman pegawai terhadap tugas, dan tanggung jawab 

3) Tingkat pengalaman pegawai 

a. Masa kerja pegawai dalam memegang jabatan 

b. Frekuensi kepindahan tempat kerja. 

3.  Motivasi kerja (X2) 

Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang dan atau dorongan dari luar yang menyebabkan adanya proses 

pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Indikator-indikator dari variabel motivasi kerja adalah : 
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1) Aktualisasi : Kebebasan  mengaktualisasikan ide/gagasan 

2) Penghargaan : Penghargaan terhadap kemampuan dan hasil kerja 

pegawai 

3) Prestasi : Penghargaan atas prestasi kerja 

4) Kenaikan pangkat : Promosi kenaikan pangkatjika bekerja dengan 

baik. 

5) Kreativitas : Kesempatan untuk  mengembangkan diri/maju 

6) Pengarahan : Pimpinan memberikan pengarahan dan dorongan 

dalam pelakanaan pekerjaan 

7) Harapan : Kesempatan untuk maju serta kemudahan dalam 

kenaikan pangkat 

8) Rangsangan : Pemberian insentif atau gaji yang memadai 

4. Fasilitas kerja (X3) 

Fasilitas kerja adalah kumpulan nilai atau sistem nilai yang 

menjadi pegangan seluruh anggota organisasi dalam menjalankan 

tugasnya sekaligus mempengaruhi perilaku mereka. 

Indikator-indikator dari variabel fasilitas kerja adalah : 

1) Lingkungan Fisik 

a) Temperatur 

b) Kebisingan 

c) Penerangan 

2) Rancangan Ruang Kerja 

a) Ukuran 
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b) Penataan 

c) Privasi 

3) Sarana Prasarana 

a) Jumlah komputer 

b) Ruang tunggu tamu  

3.3. Hipotesis Penelitian 

Adapun jawaban sementara terhadap permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini, diajukan adanya beberapa hipotesis penelitian. Adapun 

hipotesis yang dapat dilihat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kemampuan kerja pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

2. Motivasi kerja pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Fasilitas kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4. Kemampuan kerja, motivasi kerja, dan fasilitas kerja berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

5. Kemampuan kerja berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, yakni suatu metode penelitian 

menggunakan perspektif pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori 

(Asosiatif) yang akan digunakan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh 

antara kemampuan kerja, motivasi dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian akan 

dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan mengetahui Kinerja 

Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan variabel 

yang mempengaruhinya yaitu: kemampuan kerja, motivasi kerja, dan fasilitas 

kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan 

mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021. 

4.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 

80 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 25 Orang dan PTT sebanyak 55 

Orang. 
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2. Sampel  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sampel guna 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sensus atau sampling jenuh 

yaitu sampel merupakan semua populasi. Adapan jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 80 responden yang merupakan pegawai 

dalam organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

1) Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan diambil dari hasil 

pengamatan gejala yang ada dan yang dapat menunjang penelitian. 

2) Wawancara, yaitu dengan mewawancarai responden yang terpilih 

secara individu maupun dengan pokok kunci atau orang yang 

kompeten dengan masalah penelitian tersebut, untuk melengkapi data 

yang belum terungkap oleh kuesioner.  

3) Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yaitu 

dengan membagikan daftar pertanyaan, yakni pengumpulan data 

dengan bantuan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis, 

sistematis, dan sudah disediakan pilihan jawabannya dalam bentuk 

pertanyaan tertutup yang sudah disiapkan dulu kemudian disajikan 

kepada responden. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen skala 

pengukuran instrumen kuisioner dengan skala pengukuran likert yaitu 

memberikan nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar 

pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan yang paling tinggi. Setiap 

item pertanyaan kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item dari instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Dalam skala pengukuran terdapat 5 opsi 

jawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

4.5 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun  jenis  data  yang akan digunakan pada penelitian ini 

nantinya adalah  data kuantitatif, diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

istrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan 

pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan sejumlah 

pegawai  yang menjadi subyek dalam penelitian.   

b. Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang diteliti berupa laporan tertulis yang diperoleh dari lingkungan 

objek penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

proses penelitian nantinya. 

4.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan beberapa 

metode analisis data sebagai berikut: 

5.6.1 Uji Kualitas Data 

a) Uji Validitas.  

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian 

mengukur apa yang diinginkan an dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas ini dilaksanakan untuk 

melihat sejauhmana instrumen yang digunakan dapat betul-betul 

mengukur apa yang hendak diukur (Segiono,2018). Metode yang 

digunakan adalah korelasi product Moment dengan cara 

mengkorelasikan skor jawaban pada setiap butir pertanyaan dengan 

skor total  

                       𝑟 =  
n (∑ xy)−(∑ x)(∑ y)

√[ n (∑x2)−(∑x)2].[ n (∑y2)− (∑y)2]
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Keterangan : 

 r  = Korelasi 

 n  = Jumlah subjek uji coba 

∑x = Jumlah seluruh nilai variabel X 

 ∑y = Jumlah seluruh nilai variabel Y  

b. Uji Realiabilitas  

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi kuesioner 

yang diberikan kepada responden dan indeks yang diperoleh dari 

perhitungan menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan.  

Menurut Sugiyono (2008) Untuk uji reabilitas ini dapat dilakukan 

dengan internal consistency dengan teknik belah dua yang maksudnya  

adalah butir-butir instrumen dibagi menjadi dua kelompokyaitu butir-

butir instruen yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi satu dan 

butir instrumen nomor genap dikelompokkan menjadi satu. kemudian 

masing-masing kelompok skor tiap butirnya dijumlahkan yang 

menghasilkan skor total, selanjutnya skor total antara kelompok ganjil 

dan genap dicari korelasinya.  

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

Alpha Cronbach (Sugiyono, 2008) dengan rumus sebagai berikut : 

                  𝑟 =  
k

𝑘−1
[1 − 

∑ 𝑎𝑖2

𝑎2
]  
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Dimana : 

 r = Koefisien reabilitas 

k = jumlah butir pertanyaan 

ai2= variabel butir pertanyaan 

a2 = variabel skor tes  

4.6.2. Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis memerlukan data yang tersebar secara baik 

dan tidak bias. Terdapat beberapa asumsi agar data dapat dinyatakan 

tersebar secara baik yaitu asumsi normalitas, heterokedastisitas, dan 

multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas 

Untuk dapat menguji hipotesis secara akurat berdasarkan perangkat 

sistimatic parameterik maka data disyaratkan berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas didasarkan pada pola sebaran residu data di 

sekitar garis diagonal pada normal probabiliti plot. Apabila data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis maka 

data dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Hetetokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya ketidaksamaan varians dari residu data antar pengamatan. 

Hal yang diharapkan yaitu data tidak terindikasi heterokedastisitas. 

tanda-tanda  heterokedastisitas dapat diketahui melalui analisis 

deskriptif menggunakan grafikscatter plot antara nilai prediksi dan 
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nilai residu. Apabila titik-titik pada grafik tersebar membentuk pola 

maka telah terjadi heterokedastisitas sedangkan jika titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi 

heterokedastisitas.  

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk memastikan setiap 

variabel independen saling bebas (tidak memiliki korelasi tinggi). 

Hal tersebut diharapkan agar variabel independen dapat menjadi 

prediktor yang tepat ke variabel dependen. Pengujian 

multikolinearitas berdasarkan pada nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan Tollerance (Toll) dengan syarat apabila VIP < 10 dan 

Toll > 0,05 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

4.6.3. Uji Hipotesis  

Ada 5 (lima) hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis 

I, III dan IV digunakan analisis kolerasi dan  regresi sederhana 

dilanjutkan dengan analisis Korelasi Product Moment, uji hipotesis V 

digunakan regresi ganda dilanjutkan dengan analisis korelasi ganda. 

1) Uji Hipotesis I, II, III dan IV 

Untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis hubungan satu 

variabel bebas dan variabel tak bebas digunakan analisis korelasi 

product moment. Kemudian untuk mengukur derajat keeratan 

hubungan, memprediksi besarnya arah hubungan antar variabel, serta 
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meramalkan besarnya variabel tak bebas jika nilai variabel bebas 

diketahui digunakan analisis regresi sederhana. 

 Analisis Korelasi Product Moment (Usman dan Akbar, 2008, h. 203) 

rxy = 
𝑛 ∑𝑋𝑖𝑌−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖) 

√(𝑛∑𝑋𝑖
2−∑(𝑋𝑖)2)(𝑛∑𝑌𝑖

2−∑(𝑌𝑖)2)
   

 (3.11)  

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

n : jumlah sampel 

Σxy: jumlah perkalian antara variabel x dan y 

Σx2 : jumlah dari kuadrat nilai x 

Σy2 : jumlah dari kuadrat nilai y 

 Kriteria pengujian hipotesis korelasi sebagai H0 : r = 0 dan H1 

= r ≠ 0 

  H0 : tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X1, X2, 

X3  dengan Y  

  H1 : terdapat hubungan yang positif dan signifkan antara X1, X2, X3  

dengan Y   

 Analisis Regresi Sederhana 

Regresi sederhana digunakan untuk memprediksi besar suatu nilai 

variabel bebas. Adapun persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2012, h. 

262) 

�̂� = a + bX (3.10)  

Keterangan: 

�̂� =  subjek dalam variabel dependen yang diprediksi 

𝑎 =  harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 
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       b  = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan atau penurunan 

                X  =  variabel pada subjek independen yang mempunyai nili tertentu 

 

Dengan asumsi H1 : 𝜌xy ≠ 0 melawan H0 : 𝜌xy = 0 

H0 : tidak terdapat hubungan fungsional signifikan antara variabel X 

dengan H1 : terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel 

X dengan Y  

 

2). Uji Hipotesis V 

Untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antar variabel 

digunakan  analisis korelasi ganda dan  untuk mengetahui hubungan antara 

variabel X1, X2 terhadap variabel Y digunakan regresi ganda. 

 Analisis Korelasi Ganda 

Untuk mencari hubungan antara variabel kemampuan guru (X1), 

motivasi kerja (X2), fasilitas Kerja (X3) secara bersama-sama terhadap 

variabel kinerja pegawai  (Y) maka digunakan persamaan sebagai 

berikut (Usman dan Akbar, 2008, h. 232). 

𝑅𝑦.𝑥1𝑥2
= √

𝑟2𝑦𝑥1+𝑟2𝑦𝑥2−2 𝑟𝑦𝑥1𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟2𝑥1𝑥2
 (3.13) 

Keterangan: 

 Ry.x1x2 = korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara simultan 

dengan   variabel Y 

ryx1 = korelasi product moment antara X1 dan Y 

ryx2 = korelasi product moment antara X2 dan Y 

rx1x2 = korelasi product moment antara X1 dan X2  

 

Kriteria pengujian signifikansi R:  

H1 = Ry.x1x2 = 0 dan  H0 = Ry.x1x2 ≠ 0 
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H1 = signifikan jika: Fhitung ≤ Ftabel maka H1 diterima dan  

H0 = tidak signifikan jika: Fhitung ≥ Ftabel maka H1 ditolak    

 Analisis Regresi Ganda 

Regresi ganda berguna untuk mencari hubungan fungsional antara 

variabel kemampuan kerja (X1), motivasi kerja  (X2), (X3)secara bersama-

sama terhadap variabel kinerja guru (Y) atau untuk meramalkan dua 

variabel prediktor atau Fasilitas Kerja, lebih terhadap variabel kriterium. 

Pengujian hipotesis dengan analisi regresi ganda untuk dua prediktor 

dengan persamaan sebagai berikut (Usman dan Akbar, 2008, h. 242) 

�̂� = a + b1X1 + b2X2 (3.12) 

Dengan asumsi H1 : 𝜌x1x2y ≠ 0 melawan H0 : 𝜌x1x2y = 0 

H0  : tidak terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel X1 

dan X2 dengan variabel Y  

H1 : terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel X1 dan 

X2 dengan variabel Y 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

 

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kabupaten yang terletak diprovinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki 11 Kecamatan yaitu 6 Kecamatan terletak di 

pulau dan 5 kecamatan terletak di daratan Kepulauan Kabupaten Selayar yakni 

satu-satunya Kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan terdiri 

dari gugusan beberapa pulau sehingga terbentuk suatu wilayah kepulauan.  

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan 

Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu 

Bupati Kepulauan Selayar dalam urusan pemerintahanan di bidan kesejahteraan 

Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantu yang di tugaskan 

kepada pemerintah daerah. Keberhasilan program pembangunan kesejahteraan 

sosial diantaranya di tandai adanya peningkatan kualitas kehidupan yang layak 

dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mencapai 
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keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan pemerintah dan masyarakat secara 

bersama-sama harus berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masyarakat 

selaku subjek dan objek pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk 

mengarahkan, membimbing, melindungi serta menciptakan suasana yang 

kondusif, agar peran aktif semua pihak dapat terakomodir dalam pembangunan. 

1. Visi dan Misi  

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai Visi dan Misi yang 

disusun dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2017-2021. 

Dengan visi yaitu ”Terwujudnya pelayanan Prima dan Ketahanan Sosial 

Menuju Kemandirian Masyarakat”. 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pencapaian Visi 

tersebut diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut : 

a. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. 

b. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan, PMKS lainnya dan 

pengangguran. 

c. Peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan. 

d. Pemberdayaan dan penggalangan potensi dan sumber daya untuk 

kesejahteraan sosial serta peningkatan pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan 

sosial dalam kehidupan masyarakat. 

e. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas hidup dan kesejahteraan 

penyandang masalah sosial. 
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2. Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Susunan/struktur 

organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas 

menyelengarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan teknis  urusan pemerintahan bidang Sosial;  

2) Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;  

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;  

4) Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial ; dan  

5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan bidang tugasnya. 

b. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan 

pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup 

Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi : 
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1) pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi organisasi; 

2) penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi 

urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang 

milik daerah, persuratan, kearsipan,  administrasi kepegawaian, 

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam 

lingkup Dinas; 

3) penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi 

penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi , 

dan pelaporan,  dalam lingkup Dinas; 

4) pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain : 

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

2) Sub Bagian Program dan Keuangan 

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas 

dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi : 
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1) perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin; 

2) pelaksanaan kibjakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin; 

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir miskin; 

4) pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin; 

5) pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

membawahi 3 (tiga) Seksi antara laing : 

1) Seksi Penguatan Kapasitas Sosial 

2) Seksi Penataan Lingkungan Sosial 

3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial  

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi 

sosial 

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 

melaksanakan Fungsi : 

1) perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial; 
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2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial; 

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial; 

4) pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial;dan 

5) pelaksanaan Fungsi lain yang diperintakan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) kepala Seksi 

antara lain: 

1) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia 

2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial 

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, 

mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan 

jaminan sosial. 

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial melaksanakan Fungsi : 

1) perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial; 

2) pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial; 

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan 

jaminan sosial; 

4) pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 

dan 
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5) pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 (Dua) 

Seksi antara lain : 

1) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Penanganan Warga 

Migran Korban Tindak Kekerasan. 

2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

Selanjutnya secara sederhana struktur organisasi Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di lihat pada gambar : 
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Selayar 

KEPALA DINAS 

SEKERTARIS 

SUB. BAG PROGRAM  

DAN KEUAGAN 

BID. PERMBERDAYAAN 

SOSIAL, DAN PENANGANAN 

FAKIR MISKIN 

BIDANG 

PERLINDUGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

BIDANG  RAHABILITAS 

SOSIAL 

SEKSI PENGUATAN  

KAPASITAS SOSIAL 

SEKSI PENATAAN  

LINGKUNGAN SOSIAL 

 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL DAN 

KEPAHLAWANAN 

SEKSI PELAYANAN 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL ANAK DAN 

LANJUT USIA 

SEKSI PELAYANAN 

DAN REHABILITASI 

PENYANDANG CACAT 

DAN TUNA SOSIAL 

SEKSI PERLINDUGAN 

KORBAN BENCANA 

ALAM DAN 

PENANGANAN WARGA 

MIGRAN KORBAN 

TINDAK KEKERASAN 

JABATAN FUNGSIONAL 

SEKSI JAMINAN 

SOSIAL KELUARGA 

SUB. BAG UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 



57 

 

 

5.1.2 Karakteristik Responden 

Sebelum menganalisis setiap variabel dalam penelitian ini, terlebih dahulu 

peneliti menjelaskan sampel dalam penelitian yang tergambar dalam karakteristik 

responden. Karakteristik responden penelitian menggunakan empat indicator, 

yaitu kerakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan 

status kepegawaian. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, 

maka disajikan tabel  mengenai responden seperti dijelaskan sebagai berikut : 

1. Usia 

Adapun data mengenai usia responden pegawai Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Persentase Responden Berdasarkan Umur 

No Usia Jumlah Persentase 

1 20 – 29 Tahun 29 36,3 

2 30 – 39 Tahun 27 33,8 

3 40 – 49 Tahun 14 17,5 

4 > 50 Tahun 10 12,6 

 Jumlah 80 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Berdasarkan data pada tabel 5.1 bahwa dari 80 responden dalam penelitian 

terdapat 29 orang atau 36,3 % yang berumur antara 20 -29 tahun, 27 orang atau 

33,8 % yang berumur antara 30 – 39 tahun, 14 orang atau 17,5 % yang berumur 

antara 40-49 tahun, dan terdapat 10 orang atau 12,6 % yang berumur lebih dari 50 

tahun ke atas. 
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2. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden pegawai Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 5.2 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 27 33,8 

2 Perempuan 53 66,3 

 Jumlah 80 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

 Berdasarkan keterangan dari tabel 5.2 diatas, maka dapat diketahui 

tentang jenis kelamin rekponden pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang menunjukkan bahwa laki-laki sebanyak 27 orang atau 33,8 % 

sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 53 orang atau 66,3 %, 

hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar pegawai Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah perempuan. 

3. Tingkat Pendidikan 

Perhitungan pegawai dalam tingkat pendidikan responden pegawai Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.3 Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMA/SMU  28 35,0 

2 Diploma (DI/D3) 6 7,5 

3 Sarjana (S1) 38 47,5 

4 Magister (S2) 8 10,0 

 Jumlah 80 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 
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Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat diketahui tingkat pendidikan responden 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa 

responden berpendidikan SMA/SMU sebanyak 28 Orang atau 35 %, 

berpendidikan Diploma sebanyak 6 Orang atau 7,5 %, berpendidikan Sarjana 

sebanyak 38 Orang atau 47,5 % dan yang berpendidikan Magister (S2) sebanyak 8 

Orang atau 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar berpendidikan Sarjana (S1). 

4. Status Kepegawaian 

Perhitungan perentase status kepegawaianpara pegawai secara keseluruhan 

berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan kepada para responden dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 5.4 Persentase Responden Berdasarkan Status Pegawai 

No Status Pegawai Jumlah Persentase 

1 PNS 25 31,3 

2 PTT 55 68,8 

 Jumlah 80 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Berdasarkan keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa status 

kepegawaian mayoritas responden adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 

55 Orang atau 68,8 % dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 Orang atau 

31,3 %. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah pegawai tidak tetap (PTT). 
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5.1.3 Validasi dan Rehabilitasi 

5.1.3.1 Uji Validasi 

Uji Validasi koefisien korelasi person product yang didapat melali analisis 

data dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 20 dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan r hitung dengan nilai r tabel 

a. Jika nilai r hitung > r tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item 

soal angket tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika nilai r hitung < r tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item 

soal angket tersebut dinyatakan tidak valid 

2. Membandingkan nilai sig.(2-tailed) dengan probabilitas 0,05 

a. Jika nilai sig.(2-tailed) < 0,05 dan pearson correlation dinyatakan bernilai 

positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item soal angket tersebut 

valid. 

b. Jika nilai sig.(2-tailed) < 0,05 dan pearson correlation dinyatakan bernilai 

negatif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item soal angket tersebut 

tidak valid. 

c. Jika nilai sig.(2-tailed) > 0,05 dan pearson correlation dinyatakan bernilai 

negatif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item soal angket tersebut 

tidak valid. 
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Tabel 5.5 Hasil Uji Validasi 

No Variabel Item 
Pearson 

Correlation 

R Tabel Taraf Sig. 
Ket 

1 
Kemampuan 

Kerja 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 
X1.5 

X1.6 
X1.7 
X1.8 
X1.9 
X1.10 
X1.11 

0,777 
0,826 
0,707 
0,749 
0,762 

0,725 
0,740 
0,592 
0,753 
0,775 
0,783 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

2 Motivasi Kerja 

X2.1 
X2.2 

X2.3 
X2.4 
X2.5 
X2.6 
X2.7 
X2.8 
X2.9 
X2.10 

X2.11 
X2.12 
X2.13 
X2.14 
X2.15 
X2.16 
X2.17 
X2.18 

0,563 
0,496 

0,440 
0,639 
0,723 
0,518 
0,525 
0,390 
0,423 
0,771 

0,725 
0,617 
0,539 
0,721 
0,742 
0,579 
0,575 
0,559 

0,219 
0,219 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Valid 
Valid 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

3 Fasilitas Kerja 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 
X3.5 
X3.6 
X3.7 
X3.8 

X3.9 
X3.10 
X3.11 

0,804 
0,776 
0,593 
0,760 
0,787 
0,793 
0,798 
0,787 

0,738 
0,849 
0,812 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0,219 
0,219 
0,219 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Valid 
Valid 
Valid 

4 Kinerja  

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 
Y.5 

Y.6 
Y.7 
Y.8 
Y.9 

Y.10 
Y.11 
Y.12 
Y.13 

Y.14 

0,833 
0,859 
0,843 
0,705 
0,728 

0,732 
0,771 
0,770 
0,778 
0,662 
0,785 
0,909 
0,874 

0,889 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 
0,219 

0,219 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Valid 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 
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Dari hasil pengolahan data diatas dapat dilihat r hitung > r tabel dan nilai 

Sig.(2-tailed),0,05 dan pearson correlation bernilai positif dari masing-masing 

variabel yang meliputi variabel kemampuan kerja, motivasi kerja, fasilitas kerja 

dan kinerja pegawai, maka dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap item pada setiap 

variabel adalah valid. 

5.1.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dapat diukur dengan uji statistic Cronboach’s Alpha (α), 

suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronboach’s Alpha (α) > 0,06. Nilai 

alpha (α) masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.6. Hasil Uji Rehabilitasi 

No Variabel 
Jumlah 

Item 

Nilai 

Cronboach 

Alpha (α) 

Keterangan 

1 Kemampuan Kerja 11 0,916 Reliable 

2 Motivasi Kerja 18 0,884 Reliable 

3 Fasilitas Kerja 11 0,930 Reliable 

4 Kinerja  14 0,953 Reliable 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dari hasil olah data melalui SPSS Versi 20 maka diketahui nilai Alpha 

Cronbach dari masing-masing variabel yaitu variabel kemampuan kerja, motivasi 

kerja, fasilitas kerja dan kinerja pegawai mempunyai masing-masing variabel 

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

bisa dikatakan memenuhi persyaratan atau variabel tersebut bisa dikatakan 

realiable. 
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5.1.4. Analisis Persepsi Responden Terhadap Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel kemampuan kerja, Motivasi 

Kerja, dan Fasilitas Kerja sebagai variabel bebas (independent) dan Kinerja 

Pegawai sebagai variabel terikat (Dependent). Analisis persepsi responden 

terhadap variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan Kerja (X1) 

Data variabel kemampuan kerja diperoleh dari hasil kuesioner yang teleh 

disebar kepada 80 orang responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.7. Hasil Skor kuesioner Kemampuan Kerja 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dari tabel 5.7 diatas, dapat diketahui bahwa : 

Pada item X1.1 dengan pernyataan “Pendidikan formal yang saya tempuh 

memberikan pengetahuan tentang pekerjaan saya sekarang” responden 

Item 

 

Frekwensi 
Jmh 

Persentase (%) Jmh 

% STS TS KS S SS STS TS KS S SS 

X1.1 0 0 0 45 35 80 0 0 0 56,3 43,8 100 

X1.2 0 0 0 48 32 80 0 0 0 60,0 40,0 100 

X1.3 0 0 6 43 31 80 0 0 7,5 53,8 38,8 100 

X1.4 0 2 6 40 32 80 0 2,5 7,5 50,0 40,0 100 

X1.5 0 0 2 43 35 80 0 0 2,5 53,8 43,8 100 

X1.6 0 0 1 46 33 80 0 0 1,3 57,5 41,3 100 

X1.7 0 0 2 45 33 80 0 0 2,5 56,3 41,3 100 

X1.8 0 0 3 44 33 80 0 0 3,8 55,0 41,3 100 

X1.9 0 4 1 37 38 80 0 5,0 1,3 46,3 47,5 100 

X1.10 0 2 1 43 34 80 0 2,5 1,3 53,8 42,5 100 

X1.11 0 0 2 45 33 80 0 0 2,5 46,3 41,3 100 
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menyatakan, 45 orang atau 56,3 % menyatakan setuju dan 35 Orang atau 43,8 % 

menyatakan sangat setuju. 

Item X1.2 dengan pernyataan “Melalui pendidikan formal, saya mendapat 

keterampilan yang bisa saya gunakan dalam bekerja” responden menyatakan, 48 

orang atau 60 % menyatakan setuju dan 35 orang atau 40 % menyakahan sangat 

setuju. 

Item X1.3 dengan pernyataan “Pendidikan formal membuat saya bisa 

melakukan pekerjaan dengan baik” responden menyatakan, 6 orang atau 7,5 % 

menyatakan kurang setuju, 43 orang atau 53,8 % menyatakan setuju dan 31 orang 

atau 38,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X1.4 dengan pernyataan “Pekerjaan yang saya tekuni sekarang ini 

sesuai dengan pendidikan saya” responden menyatakan, 2 orang atau 2,5 % 

menyatakan tidak setuju, 6 orang atau 7,5 % menyatakan kurang setuju, 40 orang 

atau 40 % menyatakan setuju dan 32 orang atau 40 % menyatakan sangat setuju. 

Item X1.5 dengan pernyataan “Pendidikan membuat saya lebih mengerti 

tentang pekerjaan yang sedang saya laksanakan” responden menyatakan, 2 orang 

atau 2,5 % menyatakan kurang setuju, 43 orang atau 53,8 % menyatakan setuju 

dan 35 orang atau 43,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X1.6 dengan pernyataan “Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 

disediakan dikantor” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan 

kurang setuju, 46 orang atau 57,5 % menyatakan setuju dan 33 orang atau 41,3 % 

menyatakan sangat setuju. 
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Item X1.7 dengan pernyataan “Saya mengetahui/memahami prosedur 

pekerjaan yang diberikan kepada saya” responden menyatakan, 2 orang atau 2,5 

% menyatakan kurang setuju, 45 orang atau 56,3 % menyatakan setuju dan 33 

orang atau 41,3 % menyatakan sangat setuju. 

Item X1.8 dengan pernyataan “Saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang diberikan” responden menyatakan, 3 orang atau 3,8 % menyatakan kurang 

setuju, 44 orang atau 55 % menyatakan setuju dan 33 orang atau 41,3 % 

menyatakan sangat setuju. 

Item X1.9 dengan pernyataan “Saya sudah bekerja di kantor ini lebih dari 

satu tahun” responden menyatakan, 4 orang atau 5 % menyatakan tidak setuju, 1 

orang atau 1,3 % menyatakan kurang setuju, 37 orang atau 46,3 % menyatakan 

setuju dan 38 orang atau 47,5 % menyatakan sangat setuju. 

Item X1.10 dengan pernyataan “Pengalaman kerja yang saya miliki 

membantu saya dalam bekerja” responden menyatakan, 2 orang atau 2,5 % 

menyatakan tidak setuju, 1 orang atau 1,3 % menyatakan kurang setuju, 43 orang 

atau 53,8 % menyatakan setuju dan 34 orang atau 42,5 % menyatakan sangat 

setuju. 

Item X1.11 dengan pernyataan “Pengalaman kerja yang saya miliki 

membantu mengurangi kesalahan-kesalahan saya saat bekerja” responden 

menyatakan, 2 orang atau 2,5 % menyatakan kurang setuju, 45 orang atau 56,3 % 

menyatakan setuju dan 33 orang atau 41,3 % menyatakan sangat setuju. 



66 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 80 orang 

responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5.8. Statistik Deskriptif Variabel Kemampuan Kerja 

Variabel N Maen Minimum Maksimum 
Std. 

Deviation 

Kemampuan 

kerja 
80 48,09 36 55 4,827 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dilihat dari tabel diatas variabel kemampuan kerja, diperoleh nilai minimum 

36, nilai maksimal 55 dan nilai rata-rata 48,09 dengan demikian, indikator atau 

pernyataan mengenai kemampuan kerja menuju kearah maksimum, atau dapat 

disimpulkan indikator atau pernyataan dapat dinilai baik. Analisis deskripsi 

jawaban responden tentang variabel kemampuan kerja didasarkan pada jawaban 

responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang tertera dalam kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. 

2. Motivasi Kerja (X2) 

Data variabel Motivasi kerja diperoleh dari hasil kuesioner yang teleh disebar 

kepada 80 orang responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.9. Hasil Skor kuesioner Motivasi Kerja 

Item Frekwensi 
Jmh 

Persentase (%) Jmh 

% STS TS KS S SS STS TS KS S SS 

X2.1 0 0 3 61 16 80 0 0 3,8 76,3 20,0 100 

X2.2 0 0 1 53 26 80 0 0 1,3 66,3 32,5 100 

X2.3 0 0 1 56 23 80 0 0 1,3 70,0 28,8 100 

X2.4 0 1 10 55 14 80 0 1,3 12,5 68,8 17,5 100 

X2.5 0 0 10 54 16 80 0 0 12,5 67,5 20,0 100 

X2.6 0 1 14 53 12 80 0 1,3 17,5 66,3 15,0 100 

X2.7 0 1 13 55 11 80 0 1,3 16,3 68,8 13,8 100 

X2.8 0 0 8 57 15 80 0 0 10 71,3 18,8 100 

X2.9 0 0 6 58 16 80 0 0 7,5 72,5 20 100 

X2.10 0 0 3 53 24 80 0 0 3,8 66,3 30 100 

X2.11 0 0 1 54 25 80 0 0 1,3 67,5 31,3 100 

X2.12 0 0 0 54 26 80 0 0 0 67,5 32,5 100 

X2.13 0 0 0 58 22 80 0 0 0 72,5 27,5 100 

X2.14 0 0 1 60 19 80 0 0 1,3 75 23,8 100 

X2.15 0 0 3 61 16 80 0 0 3,8 76,3 20 100 

X2.16 0 0 8 56 16 80 0 0 10 70 20 100 

X2.17 0 1 12 54 13 80 0 1,3 15 67,5 16,3 100 

X2.18 0 0 12 51 17 80 0 0 15 63,8 21,3 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dari tabel 5.9 diatas, dapat diketahui bahwa : 

Pada item X2.1 dengan pernyataan “Saya diberi kebebasan dalam 

mengemukakan ide-ide yang saya miliki” responden menyatakan, 3 orang atau 3,8 

% menyatakan kurang setuju, 61 orang atau 76,3 % menyatakan setuju dan 16 

Orang atau 20 % menyatakan sangat setuju. 
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Item X2.2 dengan pernyataan “Pekerjaan yang saya kerjakan membantu 

mengembangkan potensi yang saya miliki” responden menyatakan, 1 orang atau 

1,3 % menyatakan kurang setuju, 53 orang atau 66,3 % menyatakan setuju dan 26 

Orang atau 32,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.3 dengan pernyataan “Saya selalu memperbaiki diri apabila 

melakukan kesalahan” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan 

kurang setuju, 56 orang atau 70 % menyatakan setuju dan 23 Orang atau 28,8 % 

menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.4 dengan pernyataan “Dengan kemampuan yang saya miliki 

saya memperoleh penghargaan dari atasan” responden menyatakan, 1 orang atau 

1,3 % menyatakan tidak setuju, 10 orang atau 12,5 % menyatakan kurang setuju, 

55 orang atau 68,8 % menyatakan setuju dan 14 Orang atau 17,5 % menyatakan 

sangat setuju. 

Pada item X2.5 dengan pernyataan “Penghargaan yang diberikan 

meningkatkan motivasi saya dalam bekerja” responden menyatakan, 10 orang 

atau 12,5 % menyatakan kurang setuju, 54 orang atau 67,5 % menyatakan setuju 

dan 16 Orang atau 20 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.6 dengan pernyataan “Saya mendapat penghargaan atas 

prestai yang saya raih” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan 

tidak setuju, 14 orang atau 17,5 % menyatakan kurang setuju, 53 orang atau 66,3 

% menyatakan setuju dan 12 Orang atau 15 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.7 dengan pernyataan “Dengan mendapatkan penghargaan 

sebagai pegawai berprestasi, saya merasa dihargai oleh organisasi” responden 
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menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan tidak setuju, 13 orang atau 16,5 % 

menyatakan kurang setuju, 55 orang atau 68,8 % menyatakan setuju dan 11 Orang 

atau 13,8 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.8 dengan pernyataan “Setiap pegawai memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan promosi/kenaikan pangkat jika bekerja degan 

baik” responden menyatakan, 8 orang atau 10 % menyatakan kurang setuju, 57 

orang atau 71,3 % menyatakan setuju dan 15 Orang atau 18,8 % menyatakan 

sangat setuju. 

Pada item X2.9 dengan pernyataan “Pegawai berprestasi lebih cepat 

mendapatkan promosi/kenaikan pangkat” responden menyatakan, 6 orang atau 7,5 

% menyatakan kurang setuju, 58 orang atau 72,5 % menyatakan setuju dan 16 

Orang atau 20 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.10 dengan pernyataan “Saya diberi kesempatan untuk 

mengembangkan diri/kemampuan saya” responden menyatakan, 3 orang atau 3,8 

% menyatakan kurang setuju, 53 orang atau 66,3 % menyatakan setuju dan 24 

Orang atau 30 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.11 dengan pernyataan “Saya memiliki kreativitas untuk 

menyelesaikan pekerjaan agar mencapai hasil yang lebih baik” responden 

menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan kurang setuju, 54 orang atau 67,5 % 

menyatakan setuju dan 25 Orang atau 31,3 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.12 dengan pernyataan “Pimpinan/atasan selalu memberikan 

arahan dalam setiap pekerjaan yang diberikan” responden menyatakan, 54 orang 
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atau 67,5 % menyatakan setuju dan 26 Orang atau 32,5 % menyatakan sangat 

setuju. 

Pada item X2.13 dengan pernyataan “Pimpinan/atasan selalu memberikan 

dorongan dalam mengerjakan pekerjaan” responden menyatakan, 58 orang atau 

72,5 % menyatakan setuju dan 22 Orang atau 27,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.14 dengan pernyataan “Setiap pegawai diberikan kesempatan 

untuk meningkatkan kemampuannya/keterampilannya” responden menyatakan, 1 

orang atau 1,3 % menyatakan kurang setuju, 60 orang atau 75 % menyatakan 

setuju dan 19 Orang atau 23,8 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.15 dengan pernyataan “Saya diberi kemudahan dalam 

mengajukan permohonan kenaikan pangkat” responden menyatakan, 3 orang atau 

3,8 % menyatakan kurang setuju, 61 orang atau 76,3 % menyatakan setuju dan 16 

Orang atau 20 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.16 dengan pernyataan “Gaji yang saya terima sesuai dengan 

kapasitas pekerjaan saya” responden menyatakan, 8 orang atau 10 % menyatakan 

kurang setuju, 56 orang atau 70 % menyatakan setuju dan 16 Orang atau 20 % 

menyatakan sangat setuju. 

Pada item X2.17 dengan pernyataan “Insentif yang diberikan oleh kantor 

sesuai dengan yang saya harapkan” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % 

menyatakan tidak setuju, 12 orang atau 15 % menyatakan kurang setuju, 54 orang 

atau 67,5 % menyatakan setuju dan 13 Orang atau 16,3 % menyatakan sangat 

setuju. 
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Pada item X2.18 dengan pernyataan “Bonus yang diberikan sesuai dengan 

prestasi kerja pegawai” responden menyatakan, 12 orang atau 15 % menyatakan 

kurang setuju, 51 orang atau 63,8 % menyatakan setuju dan 17 Orang atau 21,3 % 

menyatakan sangat setuju. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 80 orang 

responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5.10. Statistik Deskriptif Variabel Motivasi Kerja 

Variabel N Maen Minimum Maksimum 
Std. 

Deviation 

Motivasi 

kerja 
80 74,66 65 88 5,514 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dilihat dari tabel diatas variabel motivasi kerja, diperoleh nilai minimum 

65, nilai maksimal 88 dan nilai rata-rata 74,66 dengan demikian, indikator atau 

pernyataan mengenai motivasi kerja menuju kearah maksimum, atau dapat 

disimpulkan indikator atau pernyataan dapat dinilai baik. Analisis deskripsi 

jawaban responden tentang variabel motivasi kerja didasarkan pada jawaban 

responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang tertera dalam kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. 

3. Fasilitas Kerja (X3) 

Data variabel Fasilitas kerja diperoleh dari hasil kuesioner yang teleh disebar 

kepada 80 orang responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.11. Hasil Skor kuesioner Fasilitas Kerja 

No Frekwensi 
Jmh 

Persentase (%) Jmh 

% STS TS KS S SS STS TS KS S SS 

X3.1 0 0 7 54 19 80 0 0 8,8 67,5 23,8 100 

X3.2 0 0 13 48 19 80 0 0 16,3 60 23,6 100 

X3.3 0 0 11 54 15 80 0 0 13,8 67,5 18,8 100 

X3.4 0 0 7 51 22 80 0 0 8,8 63,8 27,5 100 

X3.5 0 0 5 52 23 80 0 0 6,3 65 28,8 100 

X3.6 0 1 17 49 13 80 0 1,3 21,3 61,3 16,3 100 

X3.7 0 1 14 53 12 80 0 1,3 17,5 66,3 15 100 

X3.8 0 1 11 57 11 80 0 1,3 13,8 71,3 13,8 100 

X3.9 0 0 26 40 14 80 0 0 32,5 50 17,5 100 

X3.10 0 0 7 72 11 80 0 0 8,8 77,5 13,8 100 

X3.11 0 0 4 59 17 80 0 0 5 73,8 21,3 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dari tabel 5.11 diatas, dapat diketahui bahwa : 

Pada item X3.1 dengan pernyataan “Penataan cahaya ruangan mendukung 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan saya” responden menyatakan, 7 orang atau 8,8 

% menyatakan kurang setuju, 54 orang atau 67,5 % menyatakan setuju dan 19 

Orang atau 23,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.2 dengan pernyataan “Temperatur ruangan sangat mendukung 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan saya” responden menyatakan, 13 orang atau 

16,3 % menyatakan kurang setuju, 48 orang atau 60 % menyatakan setuju dan 19 

Orang atau 23,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.3 dengan pernyataan “Ruangan yang bising membuat saya tidak 

konsentrasi dalam bekerja” responden menyatakan, 11 orang atau 13,8 % 
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menyatakan kurang setuju, 54 orang atau 67,5 % menyatakan setuju dan 15 Orang 

atau 18,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.4 dengan pernyataan “Lingkungan kerja yang kondusif sangat 

mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan saya” responden menyatakan, 7 

orang atau 8,8 % menyatakan kurang setuju, 51 orang atau 63,8 % menyatakan 

setuju dan 22 Orang atau 27,5 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.5 dengan pernyataan “Saya selalu giat bekerja dengan kondisi 

ruangan kerja yang nyaman” responden menyatakan, 5 orang atau 6,3 % 

menyatakan kurang setuju, 52 orang atau 65 % menyatakan setuju dan 23 Orang 

atau 28,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.6 dengan pernyataan “Saya merasa nyaman dengan luas ruangan 

yang ada sekarang” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan tidak 

setuju, 17 orang atau 21,3 % menyatakan kurang setuju, 49 orang atau 61,3 % 

menyatakan setuju dan 13 Orang atau 16,3 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.7 dengan pernyataan “Saya merasa nyaman dengan penataan 

ruangan yang ada sekarang” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % 

menyatakan tidak setuju, 14 orang atau 17,5 % menyatakan kurang setuju, 53 

orang atau 66,3 % menyatakan setuju dan 12 Orang atau 15 % menyatakan sangat 

setuju. 

Item X3.8 dengan pernyataan “Tata letak desain interior mempengaruhi 

kinerja saya” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan tidak setuju, 

11 orang atau 13,8 % menyatakan kurang setuju, 57 orang atau 71,3 % 

menyatakan setuju dan 11 Orang atau 13,8 % menyatakan sangat setuju. 



74 

 

 

Item X3.9 dengan pernyataan “Jumlah komputer yang tersedia membantu 

pekerjaan saya” responden menyatakan, 26 orang atau 32,5 % menyatakan kurang 

setuju, 40 orang atau 50 % menyatakan setuju dan 14 Orang atau 17,5 % 

menyatakan sangat setuju. 

Item X3.10 dengan pernyataan “Fasilitas ruang tunggu/tamu yang 

disediakan berfungsi dengan baik” responden menyatakan, 7 orang atau 8,8 % 

menyatakan kurang setuju, 62 orang atau 77,5 % menyatakan setuju dan 11 Orang 

atau 13,8 % menyatakan sangat setuju. 

Item X3.11 dengan pernyataan “Saya selalu menjaga dan merawat fasilitas 

perusahaan yang ada” responden menyatakan, 4 orang atau 5 % menyatakan 

kurang setuju, 59 orang atau 73,8 % menyatakan setuju dan 17 Orang atau 21,3 % 

menyatakan sangat setuju. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 80 orang 

responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5.12. Statistik Deskriptif Variabel Fasilitas Kerja 

Variabel N Maen Minimum Maksimum 
Std. 

Deviation 

Fasilitas 

kerja 
80 44,60 33 55 4,916 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dilihat dari tabel diatas variabel fasilitas kerja, diperoleh nilai minimum 33, 

nilai maksimal 55 dan nilai rata-rata 44,60 dengan demikian, indikator atau 

pernyataan mengenai fasilitas kerja menuju kearah maksimum, atau dapat 

disimpulkan indikator atau pernyataan dapat dinilai baik. Analisis deskripsi 
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jawaban responden tentang variabel fasilitas kerja didasarkan pada jawaban 

responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang tertera dalam kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. 

4. Kinerja (Y) 

Data variabel Kinerja diperoleh dari hasil kuesioner yang teleh disebar 

kepada 80 orang responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.13. Hasil Skor kuesioner Kinerja 

No Frekwensi 
Jmh 

Persentase (%) Jmh 

% STS TS KS S SS STS TS KS S SS 

Y.1 0 0 2 54 24 80 0 0 2,5 67,5 30 100 

Y.2 0 0 3 51 26 80 0 0 3,8 63,8 32,5 100 

Y.3 0 0 3 51 26 80 0 0 3,8 63,8 32,5 100 

Y.4 0 0 16 49 15 80 0 0 20 61,3 18,8 100 

Y.5 0 0 17 46 17 80 0 0 21,3 57,5 21,3 100 

Y.6 0 0 8 57 15 80 0 0 10 71,3 18,8 100 

Y.7 0 0 3 55 22 80 0 0 3,8 68,8 27,5 100 

Y.8 0 0 4 54 22 80 0 0 5 67,5 27,5 100 

Y.9 0 0 5 58 17 80 0 0 6,3 72,5 21,3 100 

Y.10 0 1 17 52 10 80 0 1,3 21,3 65 12,5 100 

Y.11 0 1 5 56 18 80 0 1,3 6,3 70 22,5 100 

Y.12 0 0 4 49 27 80 0 0 5 61,3 33,8 100 

Y.13 0 0 2 50 28 80 0 0 2,5 62,5 35 100 

Y.14 0 0 2 52 26 80 0 0 2,5 65 32,5 100 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dari tabel 5.13 diatas, dapat diketahui bahwa : 

Pada item Y.1 dengan pernyataan “Saya selalu mengutamakan kualitas hasil 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya” responden menyatakan, 2 orang 
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atau 2,5 % menyatakan kurang setuju, 54 orang atau 67,5 % menyatakan setuju 

dan 24 Orang atau 30 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.2 dengan pernyataan “Saya selalu mengutamakan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas/tanggung jawab” responden menyatakan, 3 

orang atau 3,8 % menyatakan kurang setuju, 51 orang atau 63,8 % menyatakan 

setuju dan 26 Orang atau 32,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.3 dengan pernyataan “Hasil kerja saya selama ini sesuai 

dengan standar yang diharapkan” responden menyatakan, 3 orang atau 3,8 % 

menyatakan kurang setuju, 51 orang atau 63,8 % menyatakan setuju dan 26 Orang 

atau 32,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.4 dengan pernyataan “Saya mampu mengerjakan beberapa 

tugas dengan waktu bersamaan” responden menyatakan, 16 orang atau 20 % 

menyatakan kurang setuju, 49 orang atau 61,3 % menyatakan setuju dan 15 Orang 

atau 18,8 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.5 dengan pernyataan “Saya tidak keberatan apabila bekerja 

melebihi jam yang telah ditentukan oleh kantor” responden menyatakan, 17 orang 

atau 21,3 % menyatakan kurang setuju, 46 orang atau 57,5 % menyatakan setuju 

dan 17 Orang atau 21,3 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.6 dengan pernyataan “Saya mampu mencapai target kerja 

yang telah ditetapkan” responden menyatakan, 8 orang atau 10 % menyatakan 

kurang setuju, 57 orang atau 71,3 % menyatakan setuju dan 15 Orang atau 18,8 % 

menyatakan sangat setuju. 
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Pada item Y.7 dengan pernyataan “Saya mampu bekerjasama dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan” responden menyatakan, 3 orang atau 3,8 % 

menyatakan kurang setuju, 55 orang atau 68,8 % menyatakan setuju dan 22 Orang 

atau 27,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.8 dengan pernyataan “Saya memiliki hubungan yang baik 

dengan teman sekantor” responden menyatakan, 4 orang atau 5 % menyatakan 

kurang setuju, 54 orang atau 67,5 % menyatakan setuju dan 22 Orang atau 27,5 % 

menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.9 dengan pernyataan “Saya mampu merumuskan masalah 

yang saya hadapi saat bekerja” responden menyatakan, 5 orang atau 6,3 % 

menyatakan kurang setuju, 58 orang atau 72,5 % menyatakan setuju dan 17 Orang 

atau 21,3 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.10 dengan pernyataan “Saya mampu bekerja tanpa instruksi 

dari atasan” responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan tidak setuju, 

17 orang atau 21,3 % menyatakan kurang setuju, 52 orang atau 65 % menyatakan 

setuju dan 10 Orang atau 12,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.11 dengan pernyataan “Ketika ada sisa waktu saya selalu 

mengerjakan pekerjaan saya walaupun standar minimal telah terpenuhi” 

responden menyatakan, 1 orang atau 1,3 % menyatakan tidak setuju, 5 orang atau 

6,3 % menyatakan kurang setuju, 56 orang atau 70 % menyatakan setuju dan 18 

Orang atau 22,5 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.12 dengan pernyataan “Saya selalu mengutamakan kualitas 

hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya” responden menyatakan, 4 
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orang atau 5 % menyatakan kurang setuju, 49 orang atau 61,3 % menyatakan 

setuju dan 27 Orang atau 33,8 % menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.13 dengan pernyataan “Saya selalu berusaha semaksimal 

mungkin agar hasil pekerjaan saya tidak mengecewakan walaupun membutuhkan 

waktu yang lama” responden menyatakan, 2 orang atau 2,5 % menyatakan kurang 

setuju, 50 orang atau 62,5 % menyatakan setuju dan 28 Orang atau 35 % 

menyatakan sangat setuju. 

Pada item Y.14 dengan pernyataan “Saya selalu mengutamakan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas/tanggung jawab saya” responden menyatakan, 

2 orang atau 2,5 % menyatakan kurang setuju, 52 orang atau 65 % menyatakan 

setuju dan 26 Orang atau 32,5 % menyatakan sangat setuju. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 80 orang 

responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 5.14. Statistik Deskriptif Variabel Kinerja 

Variabel N Maen Minimum Maksimum 
Std. 

Deviation 

Kinerja 

pegawai 
80 58,47 42 70 6,094 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Dilihat dari tabel diatas variabel Kinerja, diperoleh nilai minimum 42, nilai 

maksimal 70 dan nilai rata-rata 58,47 dengan demikian, indikator atau pernyataan 

mengenai variabel kinerja menuju kearah maksimum, atau dapat disimpulkan 

indikator atau pernyataan dapat dinilai baik. Analisis deskripsi jawaban responden 

tentang variabel kinerja didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-



79 

 

 

pernyataan seperti yang tertera dalam kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. 

5.1.5. Uji Asumsi Klasik 

5.1.5.1.  Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi 

variabel pengganggu/residu memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah 

data dalam penelitian ini beridstribusi atau tidak, dapat dilakukan dengan uji 

normalitas. Uji Normalitas adalah jika nilai signifikasi (Sig.) lebih besar dari 0,05, 

maka data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.15. Hasil Uji Normalitas 

No Asymp Keterangan 

1 0,554 Normal 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal dengan 

menggunakan nilai residu didapatkan nilai signifikasi 0,554 ( P > 0,05 ) sehingga 

data terdistribusi normal. 

5.1.5.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment dari csrl pearson. Menurut Hadi (2000), kriteria 

terjadinya kolinearitas adalah apabila harga interkorelasinya antara variabel 

bebasnya lebih sama 0,800, artinya apabila nilai koefesien korelasi antar variabel 

bebas melebihi atau sama dengan nilai batas ketentuan minimal dinyatakan terjadi 

multikolinearitas. 



80 

 

 

Tabel 5.16. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

No Variabel 
Collynearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

1 Kemampuan Kerja 0,604 1,656 
Bebas 

Multikolinearitas 

2 Motivasi Kerja 0,432 2,314 
Bebas 

Multikolinearitas 

3 Fasilitas Kerja 0,626 1.598 
Bebas 

Multikolinearitas 

Sumber : Olah Data SPSS Versi 20 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai tolerance untuk variabel 

kemampuan kerja (X1) adalah 0,604 > 0,10 sementara nilai VIF 1,656 < 10,00, 

begitu juga nilai noleransi pada variabel motivasi kerja 0,432 > 0,10  dan nilai 

VIF 2,314 < 10,00, dan untuk variabel fasilitas kerja nilai tolerance 0,626 > 0,10 

dan nilai VIF 1,598 < 10,00. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. 

5.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 5.2. Grafik Scatteplot 
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Dengan melihat output Scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik data 

hasil penelitian yang telah dilakukan data tersebar dibawah titik 0 pada sumbu Y 

disimpulah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5.1.6 Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis I, II, III dan IV menggunakan analisisi regresi 

sederhana untuk melihat hubungan anatara variabel predictor dan variabel 

kriterium, dilanjutkan dengan analisis Korelasi Product Moment untuk menguji 

hubungan antar variabel, hipotesis V menggunakan regresi ganda yaitu untuk 

mengetahui hubungan antar variabel dan untuk mengetahui pola dan keeratan 

hubungan antar variabel menggunakan analisis korelasi ganda.  

5.1.6.1.Uji hipotesis ke 1, 2. 3 dan 4 

Untuk menentukan antara variabel bebas (X) dengan variabel tak bebas 

(Y) memiliki hubungan, maka dapat digunakan analisis korelasi pearson 

product moment dan dilanjutkan dengan analisis regresi sederhana.  

a) Analisis Korelasi Pearson Product Moment 

 Hubungan antara kemampuan kerja  (X1) dan kinerja pegawai  (Y) Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar  

Hasil pengelolaan data dengan menggunaka korelasi pearson product 

moment yaitu hubungan antara kemampuan kerja  dan kinerja pegawai  

sebesar 0,77 dan dapat dinyatakan tingkat hubugan antara variabel X1 dan 

variabel Y kuat. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan 

kerja maka semakin tinggi kinerja pegawai , sebaliknya jika semakin rendah 

kemampuan kerja maka semakin rendah pula kinerja pegawai Dinas Sosial 
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Kabupaten Kepulauan Selayar. Rumusan hipotesis statistiknya dirumuskan 

sebagai berikut:   

Jika di konsultasikan dengan tabel angka keritis r product moment dari 

Pearson pada taraf kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%), dan dk 

= n – 2 = (80– 2 = 78) diperoleh rtabel = 0,1852. Ternyata rhitung = 0,4260>  rtabel 

= 0,1852, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan kerja  dan kinerja 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Koefisien korelasi 

sebesar 0,42 bila dibandingkan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi 

0,71 < KK ≤ 0,90 maka (koefisien korelasi cukup kuat).  

Untuk melihat kontribusi variabel X1 dengan Y dengan menghitung 

koefisien detrminasi menggunakan rumus KD = 0,422 x 100% = 17,64%. Hal 

ini berarti besarnya kontribusi kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai  

sebesar 17,64 %. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran ) 

 Hubungan antara motivasi kerja  (X2) dan kinerja pegawai (Y) Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Hasil pengelolaan data dengan menggunaka korelasi pearson product 

moment yaitu hubungan antara motivasi kerja  dan kinerja pegawai  sebesar 

0,77 dan dapat dinyatakan tingkat hubugan antara variabel X2  dan variabel Y 

kuat. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja maka 

semakin tinggi kinerja pegawai , sebaliknya jika semakin rendah motivasi 

kerja maka semakin rendah pula kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten 
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Kepulauan Selayar. Rumusan hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai 

berikut:   

Jika di konsultasikan dengan tabel angka keritis r product moment dari 

Pearson pada taraf kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%), dan 

dk = n – 2 = (80– 2 = 78) diperoleh rtabel = 0,1852. Ternyata rhitung = 

0,5691>  rtabel = 0,1852, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja  dan kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Koefisien korelasi sebesar 0,56 bila dibandingkan dengan tabel 

interpretasi koefisien korelasi 0,71 < KK ≤ 0,90 maka (koefisien korelasi 

cukup kuat).  

Untuk melihat kontribusi variabel X2 dengan Y dengan menghitung 

koefisien detrminasi menggunakan rumus KD = 0,562 x 100% = 31,36%. 

Hal ini berarti besarnya kontribusi kreativitas guru terhadap kinerja guru 

sebesar 31,36%. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran ) 

 Hubungan antara Fasilitas Kerja (X3) dan kinerja pegawai (Y) Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Hasil pengelolaan data dengan menggunaka korelasi pearson product 

moment yaitu hubungan antara Fasilitas kerja  dan kinerja pegawai  sebesar 

0,77 dan dapat dinyatakan tingkat hubugan antara variabel X3  dan variabel Y 

kuat. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi fasilitas kerja maka 

semakin tinggi kinerja pegawai , sebaliknya jika semakin rendah Fasilitas  

kerja maka semakin rendah pula kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten 
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Kepulauan Selayar. Rumusan hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai 

berikut:   

Jika di konsultasikan dengan tabel angka keritis r product moment 

dari Pearson pada taraf kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%), 

dan dk = n – 2 = (80– 2 = 78) diperoleh rtabel = 0,1852. Ternyata rhitung = 

0,6706 >  rtabel = 0,1852, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara  Fasilitas  

kerja  dan kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Koefisien korelasi sebesar 0,67 bila dibandingkan dengan tabel interpretasi 

koefisien korelasi 0,71 < KK ≤ 0,90 maka (koefisien korelasi kuat sekali).  

Untuk melihat kontribusi variabel X2 dengan Y dengan menghitung 

koefisien detrminasi menggunakan rumus KD = 0,672 x 100% = 44,9%. Hal 

ini berarti besarnya kontribusi fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai  

sebesar 44,9 %. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran ) 

b) Analisis Regresi Sederhana 

 Hubungan antara kemampuan kerja  (X1) dan kinerja pegawai  (Y) Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar  

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus analisis regresi 

sederhana yaitu terlihat ada hubungan kemampuan kerja dengan kinerja 

pegawai. Hal tersebut dapat dilihat pada model persamaan regresi untuk 

memperkirakan kinerja pegawai  yang dipengaruhi oleh kemmpuan kerja 

adalah �̂� = a + bX = 242,9 + 0,60 X, dari persamaan ini menunjukkan bahwa 
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setiap pertambahan satu satuan skor kemampuan kerja akan meningkatkan 

skor kinerja guru sebesar 0,60 pada konstanta 249,6.  

Mengukur kekuatan hubungan antara kemampuan kerja  dengan 

kinerja guru dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu 

bilangan yang kenal dengan koefisien korelasi diperoleh rhitung = 0,77. Nilai 

ini memberikan arti bahwa, tingkat hubungan variabel bebas/predictor X 

dan variabel tak bebas/kriterium Y adalah kuat. Presentasenya 77%, jadi 

kinerja pegawai dipengaruhi oleh kemampuan kerja.  

Untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel 

X1 terhadap variabel Y atau koefisien detrminasinya KD = r2 x 100% = 

0,772 x 100% = 59,3%. Artinya bahwa 59,3% kemampuan kerja dapat 

menjelaskan kenerja pegawai Dengan bantuan tabel ANOVA pada tabel 4.8 

sebagai berikut: 

Tabel 5.17 Hubungan antara Kemampuan kerja dengan Kinerja Pegawai 

 

Sumber 

Variasi 
Dk 

Jumlah Kuadrat 

(JK) 
Rata-rata JK Fhitung Ftabel 

Total 80 276480 
 

 
α = 

0,05 

Regresi a 1 273596,05 273546 

78,007 3,717 Regresi b 1 304656,545 304656 

Sisa  78 3037722,55 38945,16122 

 

Pada tabel 5.17 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan tabel 

ANOVA diperoleh uji signifikan Fhitung = 78,007 sedangkan Ftabel = 3,717, dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel untuk α = 0,05 db (b/a) = 1, dan db (s) = 78 

diperoleh Ftabel (0,05: 1: 78) = 3,717 sehingga Fhitung (b/a) = 78,007  > Ftabel = 3,717 hal 
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ini berarti H1 diterima. Dengan demikian regresi X1 atas Y adalah signifikan dan 

kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan/nyata antara variabel X1 

(predictor)  terhadap Y (kriterium) (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran) 

 Hubungan antara motivasi  kerja  (X2) dan kinerja pegawai  (Y) Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus analisis regresi 

sederhana yaitu terlihat ada hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai. 

Hal tersebut dapat dilihat pada model persamaan regresi untuk memperkirakan 

kinerja pegawai  yang dipengaruhi oleh kemmpuan kerja adalah �̂� = a + bX = 

302,8 + 0,39X, dari persamaan ini menunjukkan bahwa setiap pertambahan 

satu satuan skor motivasi  kerja akan meningkatkan skor kinerja guru sebesar 

0,39 pada konstanta 302,8 

Mengukur kekuatan hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja 

pegawai dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu 

bilangan yang kenal dengan koefisien korelasi diperoleh rhitung = 0,56. Nilai ini 

memberikan arti bahwa, tingkat hubungan variabel bebas/predictor X dan 

variabel tak bebas/kriterium Y adalah kuat. Presentasenya 31,36%, jadi kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh kemampuan kerja.  

Untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel X1 

terhadap variabel Y atau koefisien detrminasinya KD = r2 x 100% = 0,562 x 

100% = 31,36%. Artinya bahwa 31,36% motivasi kerja dapat menjelaskan 
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kenerja pegawai.  Dengan bantuan tabel ANOVA pada tabel 4.8 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.18 

 Hubungan antara Motivasi Kerja  dengan Kinerja Pegawai 

Sumber 

Variasi 
Dk 

Jumlah Kuadrat 

(JK) 
Rata-rata JK Fhitung Ftabel 

Total 80 3249 
 

 
α = 

0,05 

Regresi a 1 273546.05 273546.05 

42,566 3,117 Regresi b 1 1185.899654 1185.899654 

Sisa  78 271482.9497 3480.550637 

 

Pada tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan tabel 

ANOVA diperoleh uji signifikan Fhitung = 42,566 sedangkan Ftabel = 3,117, 

dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel untuk α = 0,05 db (b/a) = 1, dan 

db (s) = 78 diperoleh Ftabel (0,05: 1: 78) = 3,117, sehingga Fhitung (b/a) = 42,566  > 

Ftabel = 3,117 hal ini berarti H1 diterima. Dengan demikian regresi X2 atas Y 

adalah signifikan dan kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan/nyata 

antara variabel X2 (predictor)  terhadap Y (kriterium) (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran) 

 Hubungan antara Fasilitas  kerja  (X3) dan kinerja pegawai  (Y) Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus analisis regresi 

sederhana yaitu terlihat ada hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai. 

Hal tersebut dapat dilihat pada model persamaan regresi untuk memperkirakan 

kinerja pegawai  yang dipengaruhi oleh kemmpuan kerja adalah �̂� = a + bX = 

302,8 + 0,39X, dari persamaan ini menunjukkan bahwa setiap pertambahan 



88 

 

 

satu satuan skor motivasi  kerja akan meningkatkan skor kinerja guru sebesar 

0,39 pada konstanta 302,8 

Mengukur kekuatan hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja 

pegawai dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu 

bilangan yang kenal dengan koefisien korelasi diperoleh rhitung = 0,67. Nilai ini 

memberikan arti bahwa, tingkat hubungan variabel bebas/predictor X dan 

variabel tak bebas/kriterium Y adalah kuat. Presentasenya 31,36%, jadi kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh kemampuan kerja.  

Untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi (sumbangan) variabel X1 

terhadap variabel Y atau koefisien detrminasinya KD = r2 x 100% = 0,672 x 

100% = 44,9 %. Artinya bahwa 44,9% motivasi kerja dapat menjelaskan 

kenerja pegawai.  Dengan bantuan tabel ANOVA pada tabel 4.8 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.19 

 Hubungan antara Motivasi Kerja  dengan Kinerja Pegawai 

 

Sumber 

Variasi 
Dk 

Jumlah Kuadrat 

(JK) 
Rata-rata JK Fhitung Ftabel 

Total 80 3249 
 

 
α = 

0,05 

Regresi a 1 273546.05 273546.05 

52,635 3,117 Regresi b 1 2100.434885 2100.434885 

Sisa  78 272397.4849 3492.275447 

 

Pada tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan tabel 

ANOVA diperoleh uji signifikan Fhitung = 52,635 sedangkan Ftabel = 3,117, 

dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel untuk α = 0,05 db (b/a) = 1, dan 

db (s) = 78 diperoleh Ftabel (0,05: 1: 78) = 3,117, sehingga Fhitung (b/a) = 52,635  > 
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Ftabel = 3,117 hal ini berarti H1 diterima. Dengan demikian regresi X2 atas Y 

adalah signifikan dan kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan/nyata 

antara variabel X2 (predictor)  terhadap Y (kriterium) (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran) 

5.1.6.2.Uji Hipotesis ke 5 

 Analisis Korelasi Ganda 

 Analisis korelasi ganda (multiple correlation) berguna untuk 

menghubungkan dua atau lebih variabel, kemampuan kerja  (X1) dan motivasi 

kerja (X2), fasilitas Kerja (X3) yang secara bersama-sama dihubungkan dengan 

kinerja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Hasil perhitungan data dengan menggunakan korelasi ganda 

menunjukkan hubungan antara kemampuan, motivasi, Fasilitas kerja  dengan 

kinerja pegawai yaitu sebesar 0.74. Jika di konsultasikan dengan tabel angka 

keritis r product moment dari Pearson pada taraf signifikan α = 0,05, dan dk = 

dfpenyebut = (n-k-1) = (80-2-1) = 77, dfpembilang = k-1 = 3-1 = 2 diperoleh rtabel = 

3,18. Dengan demikian, Fhitung = 27.38 > Ftabel = 3,18 berarti koefisien korelasi 

ganda antara Y dengan X1, X2, dan X3 adalah signifikan, ini berarti terdapat 

hubungan positif antara variabel X1, X2, dan X3  dengan variabel Y. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak, berarti terdapat hubungan positif dan 

signifikan kemampuan, motivasi, Fasilitas kerja  terhadap  kinerja pegawai 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Koefisien korelasi sebesar 0,76 bila dibandingkan dengan tabel 

interpretasi koefisien korelasi 0,71 < KK ≤ 0,90 maka (koefisien korelasi kuat 
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sekali). Menghitung koefisien detrminasi menggunakan rumus KD = 0,58 x 

100% = 58%. Hal ini berarti besarnya kontribusi kemampuan, motivasi, 

fasilitas kerja  terhadap kinerja pegawai sebesar 58%. (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran) 

 Analaisis Regresi Ganda 

Menentukan hubungan antara variabel bebas X1, X2, dan X3 dengan 

variabel tak bebas Y digunakan uji korelasi ganda.  Dari hasil perhitungan 

dengan menggunakan rumus analisis regresi ganda, terlihat ada hubungan 

kreativitas dan motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai. Hal tersebut 

dapat dilihat pada model persamaan regresi untuk memperkirakan kinerja guru 

pegawai (Y) yang dipengaruhi oleh kemampuan kerja (X1), motivasi kerja  

(X2), fasilitas Kerja (X3)  adalah �̂� = Y = 112.87 + 0.41 X1 + 0.82 X2 + 0,62 

X3 jelasnya dapat dikatakan bahwa dari persamaan tersebut menunjukkan 

setiap penambahan satu satuan kemampuan kerja akan meningkatkan kinerja 

pegawai sebesar 0,31 dan setiap penambahan satu satuan motivasi kerja 

meningkat kinerja pegawai sebesar 0,45 , fasilitas kerja akan meningkatkan 

kinerja pegawai sebesar 0,53 pada konstan 22,92.  

Hasil regresi ganda yang secara simultan (bersama-sama) antara 

kreativitas, motivasi kerja, dan fasilitas kerja dengan kinerja pegawai 

diperoleh nilai sebesar rhitung = 0,76, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan kuat positif, yang artinya kenaikan skor variabel bebas (kemampuan 

kerja, motivaasi kerja dan fasilitas kerja ) secara simultan akan diikuti dengan 

kenaikan skor variabel tak bebas (Kinerja Pegawai). Sebaliknya, penurunan 
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skor variabel-variabel bebas secara simultan akan diikuti dengan penurunan 

skor variabel tak bebas. Uji signifikansi diperoleh Fhitung = 24,85  dengan 

dkpembilang = k = 3  dan dkpenyebut = (n – k – 1)  = (80 – 3 – 1) = 76 diperoleh 

Ftabel = 3,17, sehingga Fhitung = 24,85 > Ftabel = 3,17. Angka ini dapat 

memberikan arti  bahwa variabel kemampuan, motivasi dan fasilitas kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Koefisien detrminasinya = r2 x 100% = 0,582 x 100% = 58 %. Artinya 

58 % kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kreativitas dan motivasi 

berprestasi, sisanya 42% dijelaskan oleh faktor-faktor lain (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran ) 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh Kemampuan Kerja (X1) Terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa 

pada variabel kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk 

variabel kemampuan kerja menunjukkan nilai t hitung = 0,4260 sedangkan nilai t 

tabel lebih besar = 0,1852  atau 0,4260 > 0,1852 dengan demikian terdapat 

pengaruh antara kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai 

signifikan sebesar 0,184  maka 0,184 > 0,005 sehingga juga tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ( Andi Eldi Malka dkk. 2020)  

berdsaarkan  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  Kemampuan  Kerja  berpengaruh 
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positif  dan  signifikan  terhadap  Kinerja  Pegawai  kantor  Kelurahan  Macini  

Sombala Kecamatan  Tamalate. Kemampuan  teknis  pegawai  maka  kinerja  

pegawai  akan  didukung  dengan  adanyaefisiensi  lebih  tinggi,  pengawasan  

kegiatan  dapat  lebih  tertib,  biaya  lebih  rendah, kesalahan  lebih  sedikit.  

Kemampuan  menjadi  faktor  penting  bagi  keberhasilan  kinerja  pegawai,  

setiap pegawai  harus  memaksimalkan  kemampuannya  agar  dapat  mencapai  

kinerja  yang memuaskan,  karena  tidak  semua  pegawai  memiliki  kemampuan  

yang  sama  untuk menjalankan  tugas sesuai  dengan  fungsinya  pada  setiap  

bagian  tempat  ia  bekerja. 

5.2.2 Pengaruh Motivasi Kerja (X2) Terhadap Kinerja Pegawai (Y) Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa 

pada variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk 

variabel motivasi kerja menunjukkan nilai t hitung = 0,5691 sedangkan nilai t 

tabel lebih besar = 0,1852  atau 0,5691 < 0,1852 dengan demikian terdapat 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikan 

sebesar 0,191  maka 0,191 > 0,005 sehingga juga tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Syam Sinaga.dkk 2020) yang 

menyatakan bahwa peranan motivasi dalam kinerja pegawai di Kecamatan 

Tanjungbalai Utara dapat dikatakan baik, dilihat dari faktor Intrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai pada 96 pada kantor 
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Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai bahwa motivasi sangat 

berpengaruh adalah pekerjaan itu sendiri yang dimilikinya. 

5.2.3 Pengaruh Fasilitas Kerja (X3) Terhadap Kinerja Pegawai (Y) Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa 

pada variabel fasilitas kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung untuk variabel fasilitas kerja menunjukkan nilai t hitung = 0,6706  

sedangkan nilai t tabel lebih besar = 0,1852  atau 0,6706 < 0,1852 dengan 

demikian terdapat pengaruh antara fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000  maka 0,000 < 0,005 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel fasilitas kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ( Harpis dan Bahri. 2020) 

bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. : 

Fasilitas kerja sangatlah penting untuk dapat menunjang kinerja pegawai, untuk 

itu perlu dipertahankan untuk yang sudah baik dan harus terus dilakukan 

peningkatan fasilitas kerja seperti ketersediaan dan kelengkapan fasilitas umum 

seperti toilet, tempat istirahat, taman dan tempat ibadah seperti musholla dan 

tempat ibadah, di lakukan perbaikan gedung kantor, peningkatan jumlah alat-alat 

transportasi agar dapat meningkatkan kinerja pegawai.  
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5.2.4 Pengaruh Kemampuan Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2) dan  Fasilitas 

Kerja (X3) Terhadap Kinerja Pegawai (Y) Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa ada pengaruh 

secara berama-sama pada variabel kemampuan kerja, motivasi kerja dan fasilitas 

kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal 

ini dapat dilihat pada F hitung sebesar 25, 75 dan nilai F tabel sebesar 3,17 atau 

25,75 > 3,17 dan diketahui nilai sig 0,000, dengan nilai 0,000 <0,005. Maka 

sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima dengan kata lain kemampuan kerja, motivasi kerja dan fasilitas 

kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

5.2.5. Variabel yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel fasilitas 

kerja pang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Selayar, hal ini dapat dilihat dari nilai beta standardized adalah X3 = 

0,522 ini berarti bahwa variabel fasilitas kerja memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap kinerja pegawai. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kemampuan kerja secara parsial  berpengaruh negatif terhadap kinerja 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

2. Motivasi kerja secara parsial  berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

3. Fasilitas kerja secara parsial terpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

4. Kemampuan kerja, motivasi kerja dan fasilitas kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

5. Variabel fasilitas kerja berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat meberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemampuan kerja, 

motivasi kerja dan fasilitas kerja merupakan tiga variabel yang harus 

diperhatikan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel 

yang lain diluar dari variabel yang telah ada diatas yang sudah diteliti agar 

memperoleh hasil yang bervariasi yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. 
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LAMPIRAN 

● UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.219)  

1. VALIDITAS KEMAMPUAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. VALIDITAS MOTIVASI KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. VALIDITAS FASILITAS KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. VALIDITAS KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● UJI RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS KEMAMPUAN KERJA 

 

 
 

 

2. RELIABILITAS MOTIVASI KERJA 

 

 
 

 

3. RELIABILITAS FASILITAS 

 

 
 

 

4. RELIABILITAS KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.916 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.884 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.930 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.953 > 0.50 



 

● UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 
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VARIABEL MOTIVASI KERJA 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

VARIABEL FASILITAS KERJA 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

VARIABEL KINERJA 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS  

Nilai Sig 0.554 > 0.05 🡪 Data terdistribusi normal 

 

 
 

 

2. UJI MULTIKOLINEARITAS 🡪 NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

● UJI HIPOTESIS 

1. UJI T 🡪 T TABEL = 1.990 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

2. UJI F 🡪 F TABEL = 2.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 

KEMAMPUAN KERJA, MOTIVASI KERJA, FASILITAS KERJA 🡪 KINERJA 
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