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ABSTRAK 

Sri Wardianti Soalehe. 2021. Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto (Dibimbing Oleh Maryadi dan Muhammad Idris). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Pengaruh 

motivasi dan kepuasan kerja secara parsial terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, 2) Pengaruh 

motivasi dan kepuasan kerja secara simultan terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, 3) Variabel yang 

paling dominan terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto. Penelitian dilakukan selama bulan Mei – Juni 2021 dengan menggunakan 

59 orang populasi sebagai sampel jenuh dengan analisis regresi linear berganda 

(Multiple Regression Analysis). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) motivasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh secara parsial  terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Artinya bahwa motivasi dan 

kepuasan kerja secara sendiri-sendiri mampu meningkatkan kinerja ASN Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, 2) 

motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan  terhadap kinerja ASN 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

Artinya bahwa motivasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama mampu 

meningkatkan kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto,  3) variabel kepuasan kerja merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Artinya bahwa jika 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerja maka kinerja akan semakin meningkat. 

 

Kata Kunci : Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja 
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ABSTRACT 

Sri Wardianti Soalehe, 2021. The Effect of Motivation and Job Satisfaction on the 

performance of ASN Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto Regency. 

Supervised by Maryadi and Muhammad Idris. 

This study aims to determine and analyze: 1) The effect on the performance and job 

satisfaction partially of ASN Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto 

Regency, 2) Influence of motivation and job satisfaction on performance of ASN 

Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto Regency, 3) The most dominant 

variable on the performance of ASN Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto 

Regency. 

Type of the research is descriptive quantitative method. The research was conducted 

at the Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto Regency. The study was 

conducted during May – June 2021 using 59 populations as saturated samples with 

Multiple Regression Analysis. 

The findings showed that: 1) motivation and job satisfaction had a partial effect on 

the performance of ASN at the Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto 

Regency. This means that motivation and job satisfaction individually can improve 

the performance of ASN Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto Regency, 

2) motivation and job satisfaction simultaneously affect the performance of ASN 

Education and Culture Office Binamu UPTD Jeneponto Regency. This means that 

motivation and job satisfaction together can improve the performance of ASN 

Education and Culture Binamu UPTD Jeneponto Regency, 3) job satisfaction is the 

variable that most influences the performance of ASN Education and Culture Binamu 

UPTD Jeneponto Regency. This means that if job satisfaction is high, the 

performance also more high. 

Keywords : Motivation, Job Saticfaction and Performance.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai sumber daya manusia (SDM), ASN (Aparatur Sipil Negara) 

memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan penyelenggaraan program pemerintah. 

Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-

pokok aturan tata kelola kepegawaian. Program pemerintah dibidang kepegawaian 

dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai salah satu lembaga 

pemerintah non kementerian yang memiliki wewenang dalam mengelola otoritas 

manajemen kepegawaian secara nasional. Pengelolaan ini memiliki tujuan yakni 

untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kemampuan 

untuk melaksanakan tugas secara professional, adil, demokratis, kompeten serta anti 

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Bab I Pasal 1 (1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat sebagai ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Bab I Pasal 1 (2) Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah yang memiliki perjanjian kerja dan diangkat oleh pejabat pembina. 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Adapun tugas ASN sebagai abdi masyarakat dalam melaksanakan pelayanan 

secara adil kepada masyarakat yang dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan 

baik, maka diperlukan pembinaan kepada seluruh ASN dalam sebuah instansi 

pemerintah terutama pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dimana sangatlah penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar seluruh ASN memiliki sikap yang 

baik, dapat mengabdi dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dapat 

memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto merupakan salah salah satu kantor instansi Pemerintah Daerah yang 

mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan yang memiliki visi yakni 

“Jeneponto Smart 2023 Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan” dan 

merupakan salah satu misi dari Bupati Jeneponto dalam masa jabatan lima tahun 

kedepan, sehingga Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto menjabarkan misinya diantaranya adalah : (1) 

Mengeklarasi perbaikan indeks pembangunan manusia, (2) Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, (3) Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola 

pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan, (4) Melaksanakan 

pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, (5) 

Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan 

lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan, (6) 
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Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan 

dan akuntabel, (7) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya, 

dan (8) Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban. 

Berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan 

peranan ASN sebagai aparatur Negara memiliki tugas diantaranya adalah 

melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan serta sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa sehingga ASN dituntut untuk bekerja secara professional, efisien, 

jujur dan bertanggungjawab. 

Dalam menjalankan setiap aktivitasnya, organisasi senantiasa beriringan 

dengan manusia sebagai sumber daya yang dinamis dan memiliki kemampuan untuk 

berkembang secara terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi stabilitas dan 

kontinuitas dalam sebuah organisasi. 

Sumber daya manusia (SDM) meliputi manusia yang mempunyai kemampuan 

terpadu yang bercirikan dengan pola pikir dan daya tahan fisik yang baik. SDM juga 

adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap proses pembangunan dari suatu 

Negara, perusahaan maupun organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa SDM 

merupakan  satu individu dan sumber daya utama yang bekerja sebagai inti 

penggerak dari sebuah organisasi. SDM menjadi penggerak, pemikir dan perencana 

dari sebuah organisasi sehingga harus diberikan sebuah pelatihan sesuai dengan yang 

dibutuhkan, motivasi yang baik dan dikembangkan kemampuannya agar kepuasan 

kerja dan kinerja SDM dapat meningkat sehingga mencapai tujuan dalam 

pegembangan sebuah organisasi. 
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Sebagai salah satu modal utama yang dimiliki oleh setiap organisasi dalam 

menciptakan keunggulan yang kompetitif yaitu sumber daya manusia (SDM) yang 

merupakan sebuah elemen yang paling penting dalam sebuah organisasi. Dengan 

sumber daya manusia (SDM) yang unggul, handal dan terampil maka suatu pekerjaan 

yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai hasil kerja yang 

optimal, organisasi memerlukan  upaya dalam  rangka untuk meningkatkan kualitas 

SDM yang dimiliki. 

Motivasi dalam bekerja merupakan sebuah kunci organisasi yang sukses untuk 

menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi juga merupakan suatu 

kegiatan untuk memberikan bimbingan atau arahan yang tepat kepada SDM dan 

sebagai imbalan agar mereka dapat terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara 

yang diinginkan (Pamela dan Oloko, 2015). 

Motivasi kerja adalah suatu usaha yang dapat menimbulkan suatu perilaku, 

mengarahkan perilaku dan  memelihara atau mempertahankan perilaku yang sesuai 

dengan lingkungan kerja dalam sebuah organisasi (Porter, 2015).  Motivasi kerja juga 

merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia sebagai SDM dan sebagai intensif yang 

diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok yang diinginkan, sehingga apabila 

kebutuhan itu ada maka akan berdampak pada kesuksesan terhadap suatu kegiatan. 

ASN yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan berusaha agar pekerjaannya 

dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Munandar (2001), aspek-aspek motivasi dalam bekerja meliputi : (1) 

Adanya kedisiplinan diri dari pegawai, (2) Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, 
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(3) Kepercayaan diri, (4) Daya tahan terhadap tekanan, dan (5) Tanggungjawab 

dalam melakukan pekerjaan. 

Motivasi kerja merupakan proses dimana suatu kebutuhan yang mendorong 

seorang pegawai untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk tercapainya suatu 

tujuan dari seorang pegawai  maupun  tujuan organisasi. Kuat lemahnya motivasi 

kerja seorang ASN ikut menentukan besar kecilnya sebuah prestasi. Pada Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, 

motivasi pegawai masih kurang yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan, 

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh ASN. 

Kepuasan kerja (Job Satisfaction) adalah hasil secara keseluruhan dari rasa suka 

atau tidak sukanya pegawai terhadap setiap aspek dari pekerjaannya. Dengan kata 

lain, kepuasan kerja dapat mencerminkan sikap dari para pegawai terhadap 

pekerjaannya. 

Setiap pegawai memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai 

dengan nilai yang berlaku  pada diri pegawai tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan pada masing-masing pegawai. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan pegawai tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh pegawai tersebut. 

Salah satu aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam 

melakukan aktivitasnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja sangatlah penting 

bagi ASN karena dengan kepuasan yang dirasakan tersebut akan berdampak pada 

pekerjaan dan kualitas kerjanya. ASN yang merasa senang, bahagia dan puas dengan 
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pekerjaannya tentunya pegawai tersebut akan  melaksanakan  tugasnya dengan 

sebaik-baiknya demi mendapatkan kepuasan yang sama ataupun lebih sehingga 

berdampak positif terhadap hasil kerjanya. Begitupun sebaliknya, apabila ASN tidak 

merasa senang dan  tidak puas terhadap pekerjaannya maka akan berdampak negatif 

terhadap hasil kerjanya. 

Kepuasan kerja bergantung pada hasil intrinsik, ekstrinsik serta persepsi 

individu pada pekerjaannya sehingga kepuasan kerja merupakan tingkat seseorang 

individu yang merasa positif atau  negatif dari berbagai aspek dalam pekerjaannya, 

tempat kerja dan hubungan dengan rekan kerja lainnya (Gibson Ivanicevic Donely, 

2012). 

Atas dasar pemikiran lainnya bahwa pegawai merasa dirinya dihargai dalam 

pekerjaannya, maka terdapat tiga cara untuk meningkatkan kepuasan kerja 

diantaranya yakni : (1) Meningkatkan pengharapan bahwa pegawai dapat 

memperoleh nilai yang diinginkan, (2) Meningkatkan keyakinan bahwa pegawai 

dapat melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang bernilai, (3) Meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan sesuai dengan nilai dari hasil kerjanya. Sehingga dengan 

demikian, kepuasan kerja merupakan keadaan seorang pegawai yang merasa senang, 

gembira, saling menghormati, adanya rasa kekeluargaan, dihargai, bangga dan saling 

mendukung yang timbul pada pekerjaan untuk memenuhi sebuah harapan. Dari 

penjelasan diatas, maka faktor penilaian kepuasan kerja dapat dibedakan menjadi dua 

bagian diantaranya adalah (1) Faktor intrinsik yang meliputi rasa bangga, berhasil, 

bertanggungjawab, rasa memiliki, dihargai serta rasa aman, dan (2) Faktor ekstrinsik 
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yang meliputi rasa kekeluargaan, saling menghormati dan saling mendukung satu 

sama lain diantara para pegawai lainnya. 

Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto, kepuasan pegawai masih dirasakan kurang oleh beberapa 

ASN. Dimana suasana dan lingkungan kerja yang kurang mendukung ASN dalam 

melaksanakan tugasnya yang terlihat dari renggangnya hubungan diantara beberapa 

pegawai untuk saling mendukung pada pekerjaan, beberapa ASN juga kurang 

menguasai dalam penggunaan alat-alat kantor seperti komputer, laptop dan alat 

elektronik lainnya sehingga kepuasan kerja menjadi berkurang. 

Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang telah 

diberikan oleh organisasi. 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 

Manajemen kinerja adalah  keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan ataupun organisasi termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di organisasi tersebut (Payaman Simanjuntak, 2005). 

Pegawai dengan kinerja yang tinggi akan memiliki tanggungjawab yang besar 

terhadap pekerjaannya, berani dalam mengambil resiko, mempunyai tujuan yang 

jelas, memiliki rencana kerja dan berjuang untuk mewujudkan rencana tersebut. 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja bagi organisasi yaitu meningkatkan 
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keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan organisasi, harapan jangka panjang 

juga dapat dikembangkan, budaya organisasi yang menjadi mapan serta mendapatkan 

pegawai yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin organisasi dan keuntungan 

organisasi akan meningkat. 

Fakta empirik dilapangan bahwa kinerja ASN masih tergolong rendah di 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa pegawai ASN yang kurang 

bertanggungjawab dalam pekerjaannya seperti banyaknya pekerjaan yang 

terbengkalai, ASN yang menunda-nunda dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, 

bahkan  tidak jarang dari beberapa ASN yang jarang masuk kantor dengan alasan 

yang  tidak bisa dipertanggungjawabkan serta pulang kantor lebih awal dari yang 

telah ditetapkan.  

Kondisi tersebut berdampak pada kinerja ASN diantaranya adalah : (1) 

Rendahnya kinerja ASN, (2) Tingginya intensitas pekerjaan, (3) Rendahnya 

kedisiplinan ASN yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan ASN dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban pekerjaan yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan 

kepuasan kerja serta kurangnya kedisiplinan dan kesadaran dalam kehadiran pada 

hari kantor. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu, Kabupaten Jeneponto”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengaruh motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Apakah pengaruh motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Variabel manakah yang paling dominan terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh motivasi dan kepuasan 

kerja berpengaruh  secara parsial terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh motivasi dan kepuasan 

kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel manakah yang paling dominan 

terhadap kinerja ASN Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini ada beberapa manfaat yang diharapkan, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui dan memahami variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

b. Dengan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dalam 

membuat karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama 

masa perkuliahan Program Studi Magister Manajemen maupun dari literatur-

literatur kedalam praktek manajemen organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dan evaluasi 

bagi organisasi, lembaga pemerintahan ataupun organisasi lainnya dalam 

meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja sehingga dapat memberikan 

pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

 

 



 

11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Nika Saputra, Rizki Afri Mulia, 2020. Judul : KONTRIBUSI KOMPENSASI 

DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI DINAS 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan bukti bahwa : (1) Untuk melihat kontribusi 

kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Agam, (2) Untuk melihat kontribusi motivasi kerja terhadap kepuasan 

kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, dan (3) 

Untuk melihat kontribusi kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Agam. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dengan kuesioner 

pada auditor. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa deskriptif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer 

dan sekunder yang dapat digolongkan sebagai variabel bebas dan variabel terikat. 

Kompensasi dan motivasi kerja (variabel kontribusi) dan kepuasan kerja pegawai 

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam (variabel terkontribusi). 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini merupakan uji regresi linear berganda. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Terdapat kontribusi positif 

dan signifikan secara kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, (2) Terdapat kontribusi positif 

dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, dan (3) Terdapat kontribusi 

positif antara kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap 

kepuasan kerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. 

2. I Wayan Juniantara, I Gede Riana, 2015. Judul : PENGARUH MOTIVASI DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERASI DI 

DENPASAR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan koperasi di Denpasar. Populasi 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah seluruh account officer yang 

berjumlah 130 orang dari 39 koperasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Proportionate Stratified Random 

Sampling yaitu teknik yang dipakai bila populasi mempunyai anggota yang tidak 

homogeny dan berstrata secara proporsional, untuk menentukan hasilnya 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Implikasi dalam penelitian 

ini adalah teori dua faktor juga memiliki keterbatasan lain yaitu variabel 

situasional. 
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3. Siti Maryam, 2017. Judul : PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA 

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN 

TRANSMIGRASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja secara simultan terhadap kinerja 

serta mencari pengaruh yang paling dominan diantara variabel bebas yang 

kemudian akan dijadikan prioritas perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja 

pegawai. Penelitian ini menggunakan metode survey. Sampel penelitian adalah 

pegawai Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama pada Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan jumlah responden 

sebanyak 80 orang, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti 

yang meliputi instrument variabel kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja dan 

kinerja. Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 

regresi linear. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pegawai dapat 

ditingkatkan melalui upaya peningkatan pada aspek kepemimpinan, motivasi 

kerja dan pemenuhan kepuasan kerja. Pengaruh motivasi kerja lebih dominan 

dibandingkan dengan kedua variabel lainnya. Sehingga perbaikan dalam upaya 

memotivasi kerja pegawai menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. 
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4. Ariansyah dan Mardalena, 2019. Judul : “PENGARUH MOTIVASI 

TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT TABIR 

KABUPATEN MARINGIN”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya 

kepuasan kerja pegawai di Kantor Camat Tabir Kabupaten Merangin.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja pegawai 

terhadap kepuasan kerja di Kantor Camat Tabir Kabupaten Merangin. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional 

dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Pengolahan data menggunakan 

IBM SPSS Versi 21. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket 

kepada responden yaitu pegawai kantor camat tabir sebanyak 35 orang. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja pada pegawai Kantor Camat Tabir, hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0, 887 dengan koefisien determinan 

atau R-Square sebesar 0, 813. Peneliti menyarankan agar pimpinan mampu 

memotivasi pegawainya agar dapat pula meningkat kepuasan kerja pegawai di 

Kantor Camat Tabir Kabupaten Merangin. 

5. Adella Putri Karima, 2015. Judul : PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. POS 

INDONESIA (PERSERO) MALANG”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan apakah variabel Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja berpengaruh 

secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pos 

Indonesia (Persero) Malang, serta untuk mengetahui variabel manakah yang 
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berpengaruh dominan diantara dua variabel Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Malang. Dengan 

menggunakan metode analisis jenis penelitian kuantitatif yaitu analisis regresi 

berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial Motivasi Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT Pos Indonesia (Persero) 

Malang. Secara bersama-sama (simultan) Motivasi Kerja (X1) dan Kepuasan 

Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT Pos 

Indonesia (Persero) Malang. Variabel Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja 

koefisien regresi bertanda positif (+) menandakan hubungan yang searah. Hal ini 

menunjukkan bahwa Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh 

positif sehingga akan meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT Pos Indonesia 

(Persero) Malang. Hal ini berarti tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh motivasi kerja yang diberikan perusahaan dan kepuasan kerja para 

karyawan. Hubungan antara Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja 

Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Malang adalah sangat kuat. Selain itu, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Kerja (X1) mempunyai pengaruh 

dominan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Malang. 

6. Kadek Dwi Balqis Kirani dan I Wayan Bagia, 2020. Judul : PENGARUH 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA 

DAMPAKNYA PADA KINERJA KARYAWAN DI HOTEL BALI NIKSOMA 

BOUTIQUE EACH RESORT. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
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(1) motivasi kerja tehadap kinerja karyawan, (2) kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan, (3) motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, (4) motivasi kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja di Hotel Bali Niksoma Boutique Beach Resort. 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif kausal. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan pada di Hotel Bali Niksoma 

Boutique Beach Resort. Objek penelitian ini berfokus pada variabel motivasi 

kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 124 orang. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara 

dan kuesioner yang dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa, (1) motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, (4) motivasi kerja 

dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawa 

di Hotel Bali Niksoma Boutique Beach Resort. 

7. Sandhi Fialy Harahap dan Satria Tirtayasa, 2020. Judul : “PENGARUH 

MOTIVASI, DISIPLIN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI PT. ANGKASA PURA (PERSERO) KANTOR CABANG 

KUALANAMU”. Berdasarkan riset awal yang dilakukan tentang kinerja 

ditemukan adanya permasalahanya sesuai dengan indikator kinerja, antara lain: 

kuantitas pegawai yang masih dinilai kurang untuk menunjang penyelesaian 

tugas pekerjaan agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ditemukan 
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redahnya kualitas kerja yang dihasilkan pegawai yaitu ada beberapa pekerjaan 

yang dihasilkan masih kurang optimal, rendahnya produktitifitas organisasi 

inovasi yang terhambat, semangat kerja menurun, yang dalam keseluruhan ini 

akan menghambat kinerja karyawan di perusahaan Angkasa Pura II (persero) 

kantor cabang kualanamu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh motivasi, disiplin dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. 

Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengolahan langsung dari 

objeknya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari 

buku-buku dan sumber data lainya yang berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial dan simultan antara variabel bebas  terhadap variabel terikat. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dapat disimpulkan bahwa 

motivasi, disiplin, dan kepuasan kerja  mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara 

simultan dapat disimpulkan bahwa motivasi,disiplin dan kepuasan kerja secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja. 

8. Septian Aji Wijaya dan Ari Pradhanawati, 2020. Judul : “PENGARUH 

MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
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(STUDI PADA KARYAWAN DEPARTEMEN SEWING PT. MUARA 

KRAKATAU II)”. Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan adalah sumber daya manusia. Sehingga setiap perusahaan perlu 

memikirkan cara untuk meningkatkan kinerja karyawan yang dimilikinya guna 

mendorong kemajuan perusahaan. Salah satu kunci untuk meningkatkan kinerja 

karyawan adalah dengan menjaga motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan bagian menjahit di PT. Muara Krakatau II. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Teknik pengambilan 

sampel penelitian ini adalah teknik proportional random sampling 89. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran Likert. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan bantuan 

program SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan nilai koefisien regresi variabel motivasi kerja (0,767) 

dan kepuasan kerja (0,501). Nilai t-value motivasi kerja (6.690) dan kepuasan 

kerja (4.577). Kemudian secara simultan variabel motivasi kerja dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai koefisien regresi berganda motivasi kerja (0,663) dan 

kepuasan kerja (0,144) dengan nilai F hitung (23,105). Saran yang diberikan 

kepada PT. Muara Krakatau II meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja 

karena motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan bagian menjahit PT. Muara 
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Krakatau II cenderung masih rendah. Peningkatan motivasi kerja terutama 

berkaitan dengan kesediaan karyawan untuk menghasilkan produk sesuai dengan 

target yang telah ditentukan dan kesediaan karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan lebih cepat dari yang ditentukan. Sedangkan peningkatan kepuasan 

kerja yaitu kompensasi yang diberikan dan manajemen perusahaan. 

9. Ati Juliati, 2012. Judul : PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK MUAMALAT INDONESIA 

CABANG CIREBON. Munculnya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah menjadi era baru bagi bank syariah di Indonesia untuk memperluas 

ekspansi bisnisnya. Sehingga banyak bank konvensional mendirikan bank yang 

berbasis syariah. Dengan demikian, persaingan antar bank syariah semakin ketat. 

Untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan, banyak faktor 

yang mempengaruhinya, salah satunya adalah kehandalan sumber daya manusia 

di dalamnya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia mempunyai peran utama 

dalam setiap kegiatan perusahaan. Untuk mengetahui kehandalan sumber daya 

manusia di dalamnya, bisa dilihat dari kinerja yang dimiliki karyawannya. Tinggi 

rendahnya kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya motivasi dan kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian field 

research. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah 

responden 30 orang karyawan. Data primer yang dikaji dengan menggunakan 

hipotesis dengan tahap uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas. Dari hasil uji 

regresi, terdapat pengaruh positif dan signifikan, motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, dengan hasil t hitung 

4,454 dan t tabel 1,70113 artinya t hitung > t tabel sedangkan signifikansi 0,000 

< 0,05 artinya signifikan, maka Ho-1 ditolak dan Ha-1 diterima. Sedangkan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. Dengan hasil t hitung 0,282 dan t 

tabel 1,70113 artinya t hitung < t tabel, sedangkan signifikansi 0,780 > 0,05 

artinya tidak signifikan, maka Ho-2 diterima dan Ha-2 ditolak. Motivasi dan 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, dengan hasil F hitung  > F tabel atau 

10,023 > 3,35 dan dengan signifikan 0,001 < 0,05 maka Ho-3 ditolak dan Ha-3 

diterima. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa motivasi dan kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan menjadi faktor yang 

penting bagi peningkatan kinerja karyawan. 

10. Tarjo, 2019. Judul : PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN RSUD H. HANAFI MUARA 

BUNGO. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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perawat di ruang rawat Inap pada RSUD H. Hanafi Muara Bungo sebanyak 74 

responden. Tehnik pengambilan sampel menggunakan Proposinal random 

Sampling. Analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda dengan aplikasi 

SPSS Versi 20. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi: Y = 17.673 + 0,538 

+ 0,008 X2 + e Variabel motivasi kerja  (X1) nilai sig terbesar 0,000 sedangkan 

nilai alpha sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji regresi tersebut dapat dinyatakan 

bahwa sig t < 0,05, sehingga hipotesis 1 dapat diterima secara parsial bahwa 

variabel motivasi kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y). Variabel kepuasan kerja (X2) mempunyai nilai sig t sebesar 0,948 

sedangkan alpa sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji regresi dapat dinyatakan 

bahwa sig t > 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak. Dapat di 

artikan bahwa variabel kepuasan kerja (X2) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y). Dan Pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antara Motivasi Kerja (X1)  dan Kepuasan Kerja (X2) terhadap Kinerja 

Pegawai(Y) berdasarkan hasil uji F hitung membuktikan bahwa nilai 14.810  dan 

signifikan 0.000 < 0,05. H3 dapat diterima yang artinya terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

11. Reza Ahmadiansyah, 2016. Judul : PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMK 

MUHAMMADIYAH SALATIGA. Pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja 

sangat penting dalam mempengaruhi kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan kerja yang dilakukan terhadap 

kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah (SMK) Salatiga 

dengan jumlah sampel 52 guru. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa 

pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru di SMK 

Muhammadiyah (SMK) Salatiga adalah signifikan dengan signifikansi 0,003 < 

0,05. Nilai F sebesar 6,378, dan kontribusi efektif sebesar 20,7%. 

2.2 Motivasi 

2.2.1 Pengertian Motivasi Menurut Para Ahli 

Motivasi berasal dari bahasa latin “Movore” yang artinya gerak atau dorongan 

untuk bergerak. Dalam bahasa inggris, motivasi berasal dari kata “motive” yang 

artinya daya gerak atau alasan. Dan dalam bahasa Indonesia, motivasi berasal dari 

kata “motif” yang artinya sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Berikut 

ini adalah beberapa pengertian dari motivasi menurut beberapa ahli, diantaranya 

adalah : 

a. Pandji Anoraga, mengatakan bahwa motivasi kerja adalah kemauan kerja yang 

timbul karena adanya dorongan dari dalam diri pegawai sebagai hasil integrasi 

keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan sosial 

dimana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. 

b. Merihot (dalam Marliani, 2015), mengatakan bahwa motivasi adalah faktor-

faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang 
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untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang 

keras. 

c. Robbins dan Judge (2015), menyatakan bahwa moivasi adalah sesuatu proses 

yang dilakukan individu yang berupaya mencapai tujuan yang mencakup tiga 

tujuan diantaranya adalah intensitas, arah dan kegigihan. 

d. Ernest J. McCormick (2009), mengatakan bahwa motivasi kerja adalah kondisi 

yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku 

yang berhubungan dengan lingkungan kerja. 

e. Steiner dan Barelson (dalam Siswanto Sastrohadiwiryo, 2008), mengatakan 

bahwa motivasi kerja memiliki arti sebagai sikap mental dan keadaan kejiwaan 

manusia yang memberikan energi, menggerakkan atau mendorong kegiatan dan 

mengarah atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi 

kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. 

f. Rivai (dalam Marliani, 2015), menyatakan bahwa motivasi kerja adalah 

serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai 

hal yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan individu. 

g. Menurut Hasibuan (dalam Sutrisno, 2016), motivasi merupakan suatu 

perancang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena 

setiap motivasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

h. Menurut Siagian (dalam sutrisno, 2016), motivasi kerja adalah keadaan 

kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan yang mengarahkan 

dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan. 
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i. Menurut  Mc. Donald (2011), motivasi adalah perubahan energy dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. 

2.2.2 Indikator Motivasi Kerja 

Kekuatan motivasi kerja pegawai untuk bekerja dan berkinerja secara 

langsung tercermin pada seberapa jauh upaya dalam bekerja keras untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih baik demi mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan 

dari definisi motivasi kerja menurut Sondang P. Siagian (2016), terdapat 8 (delapan) 

indikator motivasi kerja diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Daya pendorong adalah semacam naluri yang berupa suatu dorongan kekuatan 

untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku untuk mencapai tujuan. 

Namun, cara yang digunakan berbeda-beda dari setiap individu menurut latar 

belakang kebudayaan masing-masing. 

b. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi atau 

terpengaruh dari luar (orang lain atau ligkungan). Kemauan dalam 

mengindikasikan adanya reaksi tertentu sebagai akibat adanya tawaran dari orang 

lain. 

c. Kerelaan adalah suatu bentuk persetujuan atas permintaan orang lain agar dirinya 

mengabulkan permintaan tersebut tanpa merasa adanya keterpaksaan (ikhlas). 

d. Membentuk keahlian adalah proses penciptaan atau pembentukan, proses 

mengubah kemahiran seseorang dalam suatu bidang ilmu tertentu. 
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e. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah 

laku yang kompleks dan tersusun rapih secara mulus dan sesuai dengan keadaan 

untuk mencapai hasil atau prestasi tertentu. Membentuk keterampilan bukan 

hanya mencakup gerakan motoriknya saja, melainkan juga pada penguasaan 

fungsi mental yang bersifat kognitif. Seseorang yang mampu mendayagunakan 

atau menggunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai orang terampil. 

f. Tanggungjawab berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik 

berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggungjawab diartikan secara 

umum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut 

cara tertentu. 

g. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibebankan 

kepadanya. Misalnya dalam bidang kerja, Anda akan diberikan tugas-tugas yang 

harus diselesaikan. 

h. Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana 

organisasi bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang 

keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas 

mencoba untuk menimbulkannya. 

2.2.3 Cara Meningkatkan Motivasi Kerja 

Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan 

motivasi dalam bekerja, diantaranya adalah : 

a. Anda harus mencapai tujuan yang akan dicapai. 
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Ketika rasa penat dan jenuh mulai melanda, pastinya Anda akan menjadi malas 

dan kurang bersemangat dalam bekerja. Saat seperti itulah, coba ingat-ingat 

kembali tujuan Anda dalam bekerja. Jika Anda mencoba mengingat kembali 

tujuan tersebut, kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan mengucapkan 

didalam hati “saya pasti bisa”, maka semangat dan motivasi kerja Anda pasti 

akan kembali muncul secara perlahan. 

b. Berpikir positif dan bersyukur. 

Menghadapi rutinitas kerja yang sama setiap hari pasti sangat membosankan. 

Saat motivasi kerja Anda menurun, munculkan pikiran-pikiran positif yang dapat 

memberikan Anda kekuatan. Yakinkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda 

mampu mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik. Berpikir positif akan 

memotivasi Anda untuk tetap bertahan dan bangkit dengan semangat baru. 

Hilangkan pikiran-pikiran negative dari dalam diri Anda dan selalu bersyukur 

atas rezeki yang diperoleh. 

c. Beri penghargaan pada diri sendiri. 

Banyak orang yang lupa akan waktu, mengabaikan diri sendiri hanya untuk 

bekrja, bekerja dan bekerja. Namun, ketika kelelahan barulah dampaknya akan 

terasa. Malas dan kurang bergairah karena badan dan pikiran terus diforsir untuk 

bekerja. Berarti Anda kurang memberi penghargaan untuk diri Anda sendiri. 

Maksud dari penghargaan disini adalah memanjakan atau menyenangkan diri 

sendiri dengan berbagai kegiatan yang dapat membangkitkan semangat dan 

motivasi baru. 
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d. Cintai pekerjaan Anda. 

Dengan mencintai pekerjaan Anda tidak akan membuatnya menjadi beban. Jadi 

belajarlah untuk mencintai pekerjaan Anda dengan segala tugas-tugas dan 

tanggungjawabnya. Melakukan pekerjaan dengan senang hati dapat memberikan 

hasil terbaik dan memberikan hasil terbaik dan meningkatkan kinerja Anda maka 

karir Anda pun akan meningkat. 

e. Jangan takut dan ragu. 

Motivasi dan semangat kerja bisa mengendur karena rasa takut dan ragu yang 

berlebihan. Jika hal ini terjadi, maka akan merugikan diri sendiri dan 

mengakibatkan performa Anda kurang maksimal ditempat kerja. Lawanlah rasa 

takut dan ragu dalam diri Anda serta terus bekerja dengan maksimal dan 

tunjukkan kemampuan dan keahlian Anda. Cara mengatasi rasa takut dan ragu 

yang berlebihan bisa dipraktekkan dengan berkumpul bersama teman dan 

melakukan kegiatan lainnya. Sejatinya, motivasi yang paling baik berasal dari 

dalam diri sendiri. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika Anda meminta motivasi 

dari orang tua atau orang terdekat disekitar Anda supaya lebih giat dalam 

bekerja. Bekerja secara maksimal dan lakukan dengan sepenuh hati akan semakin 

mendekatkan Anda pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

2.2.4 Fungsi Motivasi 

Adapun fungsi dari motivasi adalah sebagai berikut : 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 
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b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, yang artinya mengarahkan perbuatan ke 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, dimana motivasi berfungsi sebagai 

penentu dalam cepat atau lambantnya suatu pekerjaan. 

d. Motivasi sebagai penolong untuk berbuat dalam mencapai tujuan. 

e. Penyeleksi perbuatan sehingga perbuatan manusia senantiasa selektif dan tetap 

terarah pada tujuan yang ingin dicapai. 

2.2.5 Jenis-Jenis Motivasi 

Beberapa jenis-jenis motivasi menurut para ahli diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Woodworth dan Marquis (2010), motivasi dibagi menjadi tiga jenis diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan-kebutuhan organis adalah motivasi yang berhubungan dengan 

kebutuhan bagian dalam seperti makan, minum, bergerak, istirahat atau tidur, 

dan sebagainya. 

b. Motivasi darurat yang meliputi dorongan untuk menyelamatkan diri, 

dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha dan dorongan untuk 

mengejar. Motivasi ini akan muncul apabila terjadi situasi yang menuntut 

untuk timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat pada diri seseorang. Motivasi 

darurat muncul karena ransangan dari luar, bukan atas keinginan seseorang. 

c. Motivasi objektif adalah motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan 

yang berada disekitar kita. Motivasi ini meliputi kebutuhan eksplorasi, 
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manipulasi dan menaruh minat. Motivasi ini muncul dengan adanya 

dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. 

2. Chaplin (2011), motivasi dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya yaitu : 

a. Physiological drive, yaitu dorongan yang bersifat fisik seperti lapar, haus, 

seks dan sebagainya. 

b. Social motives meliputi dorongan yang berhubungan dengan orang lain 

seperti estesis, dorongan untuk selalu ingin berbuat baik dan etis. 

3. Fradsen (2010), motivasi dibedakan menjadi lima bagian yaitu : 

a. Physiological drive adalah jenis motivasi yang merujuk kepada motivasi 

bawaan (unlearned motives). 

b. Affiliative need merupakan motivasi yang dipelajari (learned motives). 

c. Cognitive motives adalah motivasi dengan gejala intrinsik dimana motivasi 

ini menyangkut dengan kepuasan individual. Kepuasan individual berada 

didalam diri manusia dan biasanya berwujud pada proses dan produk mental. 

d. Self-expression (penampilan diri) adalah sebagian dari perilaku manusia. 

Individu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi 

juga mampu membuat suatu kejadian. Kreatifitas dan imajinasi sangat 

dibutuhkan bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk 

mengaktualisasikan diri. 

e. Self-enhancement yaitu melalui aktualisasi diri, pembangunan kompentensi 

serta meningkatkan kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan dri 

menjadi salah satu keinginan setiap individu. 
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4. Woodworth (2010), motivasi dibedakan menjadi dua jenis diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Unlearned motives merupakan motivasi pokok yang tidak dipelajari 

melainkan merupakan motivasi bawaan dimana motivasi ini dibawa sejak 

lahir seperti dorongan untuk makan, minum, seksual, bergeak dan istirahat. 

Motivasi ini juga sering disebut sebagai motivasi secara biologis. 

b. Learned motives merupakan motivasi yang timbul karena dipelajari seperti 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan dan mengejar jabatan. 

Motivasi ini dikenal sebagai motivasi sosial karena manusia hidup dalam 

lingkungan sosial. 

5. Beberapa ahli membedakan motivasi menjadi dua jenis, diantaranya : 

a. Motivasi jasmaniah meliputi reflex, insting otomatis dan nafsu. 

b. Motivasi rohaniah meliputi kemauan. Kemauan itu terdapat pada setiap diri 

manusia sebagai individu yang terbentuk karena emapat momen yaitu momen 

timbulnya alasan, momen pilih, momen putusan dan momen terbentuknya 

kemauan. 

2.3 Kepuasan Kerja 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan puas (keadaan emosi yang menyenangkan) atas 

rasa pencapaian yang diperoleh oleh seorang pegawai dari pekerjaannya. Kepuasan 

kerja adalah hasil dari sebuah penilaian yang membuat seorang pegawai dalam 

mencapai nilai dari pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu 
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dalam menentukan sejauh mana seorang pegawai menyukai atau tidak menyukai 

pekerjaannya. 

Setiap manusia yang bekerja pasti mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Kepuasan kerja adalah hal yang bersifat individual karena setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang 

berlaku dalam diri setiap individu tersebut. Jika dalam sebuah pekerjaan terdapat 

banyak aspek yang sesuai dengan keinginan pegawai, maka tingkat kepuasan yang 

dirasakan akan semakin tinggi. 

Kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari pegawai yang meliputi perasaan 

dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan 

sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam 

pekerjaannya (Affandi, 2018 : 74). 

Menurut Wexley dan Yulk (dalam As’ad, 2015), kepuasan kerja adalah 

perasaan seorang pegawai terhadap pekerjaannya. Menurut Wexley dan Yulk (dalam 

As’ad, 2015) terdapat tiga jenis teori tentang kepuasan kerja yang dikenal, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Discrepancy Theory 

Porter mengukur kepuasan kerja dengan menghitung selisih antara apa yang 

seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Selanjutnya, menurut Locke yang 

mengatakan bahwa kepuasan kerja seorang pegawai akan bergantung pada 

discrepancy antara should be dengan apa yang menurut perasaannya atau 

persepsinya yang telah diperoleh melalui pekerjaan. Pegawai akan merasa puas 
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bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas 

kenyataan.  

b. Equity Theory 

Equity theory dikembangkan oleh Adams. Prinsip dari teori ini adalah pegawai 

akan merasa puas atau tidak puas apabila pegawai merasakan adanya keadilan 

atau tidak puas atas sebuah situasi. Kelemahan teori ini adalah kenyataan bahwa 

kepuasan pegawai yang juga ditentukan oleh individual differences (perbedaan 

pada masing-masing individu).  

c. Two Factor Theory  

Prinsip teori ini adalah kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal 

yang berbeda menurut Herzberg (dalam As’ad, 2015). Hal ini dapat diartikan 

bahwa keputusan dan ketidakpuasan terhadap suatu pekerjaan merupakan suatu 

variabel yang berkelanjutan. 

Kepuasan kerja adalah salah satu aspek psikologis yang mempengaruhi 

pegawai dalam berperilaku untuk melakukan pekerjaannya. Kepuasan kerja berperan 

penting pada pegawai karena dengan adanya kepuasan kerja, pegawai dapat 

meningkatkan kualitas kerjanya. Pegawai yang senang dan puas akan pekerjaannya 

maka pegawai tersebut akan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin 

demi mendapatkan kepuasan kerja yang sama ataupun lebih sehingga akan 

berdampak positif terhadap hasil kerjanya. Begitupun sebaliknya, jika pegawai tidak 

puas maka akan menghasilkan pekerjaan yang berdampak negatif pada hasil kerjanya. 
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Dari beberapa pendapat ahli diatas, disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah 

suatu sikap yang berupa refleksi dari perasaan seorang pegawai terhadap keseluruhan 

dari aspek pekerjaannya. Kepuasan kerja juga diartikan sebagai besarnya rasa suka 

dan senang dari seorang pegawai terhadap pekerjaannya, dimana pegawai yang 

merasa senang dan puas akan pekerjaannya maka pegawai tersebut pasti akan 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin sehingga 

menghasilkan hasil kerja yang positif. 

2.3.2 Aspek-Aspek Kepuasan Kerja 

Aspek-aspek kepuasan kerja yang disampaikan oleh Spector (1985), dibedakan 

menjadi Sembilan aspek diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Gaji (Pay) : Gaji atau upah adalah bayaran yang diterima oleh pegawai sebagi 

imbalan terhadap apa yang telah dikerjakan pada sebuah organisasi. 

2. Promosi (Promotion) : Promosi adalah kesempatan untuk meningkatkan jabatan 

dari para pegawai yang diberikan oleh sebuah organisasi. 

3. Supervisi (Supervision) : Atasan atau pemimpin dengan sebuah dukungan dalam 

pekerjaan seperti pengawasan langsung terhadap kompetensi atau memberikan 

bantuan teknis yang terkait dengan penugasan yang diberikan. 

4. Tunjangan (Benefit) : Tunjangan merupakan sebuah penghargaan yang diberikan 

oleh sebuah organisasi kepada para pegawai. 
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5. Penghargaan (Reward) : Apresiasi atau penghargaan yang diberikan baik berupa 

materi maupun non materi atas kinerja maksimal dari seorang pegawai. 

Penghargaan tersebut dapat berupa pengakuan secara langsung, penghormatan 

dan kepedulian terhadap kinerja pegawai. 

6. Peraturan dan prosedur kerja (Operating Procedure) : Peraturan dan prosedur 

kerja meliputi hal-hal yang berhubungan dengan prosedur, peraturan dan 

kebijakan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh organisasi untk para 

pegawai. 

7. Rekan kerja (Co-Work) : Rekan kerja adalah sekelompok orang yang berada 

didalam sebuah organisasi. Aspek ini mengacu kepada hubungan kerjasama 

terhadap rekan kerja yang memiliki semangat, kompetensi dan mampu bekerja 

bersama-sama. 

8. Sifat pekerjaan (Nature of Work) : Sifat pekerjaan adalah sejauh mana pekerjaan 

itu tidak bertentangan dengan hati nurani. Dimana pekerjaan yang dilakukan 

dapat dinikmati ataupun tidak dapat untuk dinikmati. 

9. Komunikasi (Communication) : Aspek ini berhubungan dengan komunikasi yang 

berlangsung dalam sebuah organisasi. Dengan komunikasi yang baik dan lancar 

maka pegawai akan menjadi lebih paham akan tugas, kewajiban, dan segala 

sesuatu yang terjadi didalam sebuah organisasi. 

Beberapa aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Nuraini (2013 : 

115-116) diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Upah yang cukup : Untuk memenuhi kebutuhan merupakan keinginan setiap 

pegawai. 

b. Perlakuan yang adil : Setiap pegawai ingin diperlakukan secara adil, tidak saja 

dalam hubungan dengan upah tetapi juga untuk menciptakan persepsi yang sama 

antara atasan dan bawahan mengenai makna adil yang sesungguhnya. 

c. Ketenangan bekerja : Setiap pegawai menginginkan ketenangan, bukan hanya 

hubungannya dengan pekerjaan tetapi juga menyangkut dengan kesejahteraan 

keluarga. 

d. Perasaan diakui : Setiap pegawai mempunyai perasaan yang ingin diakui sebagai 

karyawan yang berharga dan sebagai anggota kelompok yang dihormati. 

e. Penghargaan hasil kerja : Pegawai menginginkan agar hasil kerjanya dihargai, 

hal ini bertujuan agar pegawai merasa senang dalam bekerja dan senantiasa 

bekerja dengan giat. 

f. Penyalur perasaan :Perasaan yang menghinggapi pegawai bisa menghambat 

gairah dalam bekerja. Hal ini dapat diatasi dengan komunikasi dua arah secara 

timbal balik. 

Aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Anoraga (2009) 

adalah sebagai berikut : 

1. Rasa aman yaitu dengan adanya kepastian pegawai untuk memperoleh sebuah 

pekerjaan tetap, memangku jabatan di organisasi selama mungkin seperti yang 

diharapkan. 
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2. Kesempatan untuk maju dan berkembang yaitu dengan adanya kemungkinan 

bagi pegawai untuk maju, naik pangkat, kedudukan dan keahlian atau 

pengalaman. 

3. Gaji atau uang yaitu upah yang diberikan oleh organisasi atas pekerjaan yang 

telah diberikan. 

4. Nama baik tempat kerja yaitu organisasi yang memberikan kebanggaan kepada 

pegawai apabila mereka bekerja di organisasi yang bersangkutan. 

5. Kesempatan untuk berprestasi yaitu organisasi yang memberikan kesempatan 

untuk dapat mengembangkan potensi yang ada didalam diri masing-masing 

pegawai sehingga mencapai tingkat kerja yang maksimal. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli tentang aspek-aspek yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu gaji, promosi, atasan, tunjangan, penghargaan, 

prosedur kerja, rekan kerja, sifat pekerjaan dan komunikasi. Aspek-aspek yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah aspek-aspek 

kepuasan kerja dari Spector (1985) karena aspek ini merupakan aspek pelengkap dari 

aspek-aspek kepuasan kerja sebelumnya. 

2.3.3. Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

Menurut Sutrisno (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan para 

pegawai yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhdap 

pekerjaan, bakat dan keterampilan. Seseorang yang memiliki ketentraman dalam 

bekerja maka pegawai tersebut akan bekerja dengan perasaan yang positif 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja yang dapat 

berpengaruh pada kepuasan kerja. 

2. Faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antara 

pegawai dengan rekan kerja lainnya maupun pegawai dengan atasan. 

3. Faktor fisik yaitu faktor yang berhubungan dengan konsisi fisik dari para 

pegawai yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruang, suhu, penerangan, sirkulasi udara, kondisi 

kesehatan pegawai, umur dan sebagainya. 

4. Faktor finansial adalah faktor yang berhubungan dengan jaminan kesejahteraan 

pegawai yang meliputi sistem dan besarnya gaji, tunjangan, promosi, jaminan 

sosial, fasilitas yang diberikan dan sebagainya. 

Menurut Robbins (dalam Widodo, 2010) terdapat 5 faktor-faktor yang 

mendorong kepuasan kerja. Adapun kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan yang menantang : dimana pegawai cenderung lebih menyukai 

pekrjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan, kemauan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan 

umpan balik mengenai betapa baiknya mereka dalam bekerja. 
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2. Imbalan : para pegawai menginginkan sistem  upah dan kebijakan promosi yang 

adil dan sesuai dengan harapan mereka. Tentu saja, tidak semua orang mengejar 

uang.  Adapula sebagian orang yang bersedia menerima upah lebih rendah untuk 

bekerja pada lokasi yang diinginkan atau mempunyai keleluasaan yang lebih 

besar dalam bekerja. 

3. Kondisi kerja : kondisi lingkungan kerja sangat berpengaruh penting bagi para 

pegawai untuk kenyamanan pribadi maupun untuk mempermudah pekerjaan 

tugas. Beberapa studi menunjukkan bahwa pegawai lebih menyukai keadaan 

sekitar fisik yang tidak berbahaya dan merepotkan. Disamping itu, kebanyakan 

pegawai lebih menyukai bekerja dekat dengan rumah, fasilitas yang bersih dan 

relative modern dengan alat-alat yang memadai. 

4.  Rekan kerja : bagi kebanyakan pegawai, kerja juga merupakan kebutuhan untuk 

mengisi interaksi sosial. Oleh karena itu, memilih rekan kerja yang ramah dan 

mendukung akan menciptakan kepuasan kerja. 

5. Kesesuaian pekerjaan : kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang 

pegawai dengan aspek pekerjaannya akan membuat pegawai menjadi lebih puas. 

Dari beberapa faktor kepuasan kerja diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mendorong terciptanya kepuasan kerja adalah faktor psikologis, faktor 

sosial, faktor fisik, faktor finansial, pekerjaan yang menantang, imbalan, kondisi 

kerja, rekan kerja dan kesesuaian pekerjaan. 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 
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Menurut Winardi (2012 : 46), kinerja adalah konsep yang bersifat universal 

yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

bagian dari institusi yang berdasarkan pada standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia sebagai sumber 

daya maka kinerja sesungguhnya adalah perilaku manusia dalam melakukan 

pekerjaan didalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Menurut Ranupandoyo dan Husnan (2012 : 52), kinerja (performance) sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan motivasi. Sedangkan 

menurut Dessler (2012 : 24), kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja yang 

secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan sehingga kinerja 

memfokuskan pada hasil kerjanya. 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2013 : 37), kinerja merupakan suatu evaluasi yang 

sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Sedangkan 

menurut Mangkunegara (2014 : 22), kinerja dimulai dari kata Job performance atau 

actual job. 

Kinerja seorang pegawai yang pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang 

pegawai selama periode tertentu yang dibandingkan dengan kemungkinan seperti 

standar, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama (Suprihanto dalam As’ad, 2015). 

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja dari pendapat beberapa ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh 
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pegawai dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja juga merupakan hasil yang 

dicapai oleh seorang pegawai, baik tentang kuantitas maupun kualitas dalam suatu 

organisasi yang sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai, 

intensif, pengalaman kerja dan motivasi. Hasil kerja seorang pegawai akan 

memberikan umpan balik bagi pegawai itu sendiri untuk selalu aktif dalam 

melakukan pekerjaannya secara baik. Kinerja diharapkan menghasilkan mutu 

pekerjaan yang baik serta jumlah pekerjaan yang sesuai dengan standar. Tingkat 

pendidikan sangat mempengaruhi kinerja karena dengan pendidikan seorang pegawai 

akan lebih mempunyai wawasan yang luas dan umumnya tingkat pergaulannya juga 

lebih luas. Selain itu, kemampuan seorang pegawai untuk berinisiatif dan berinovasi 

berpengaruh terhadap kinerjanya. 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Agar dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peningkatan 

kinerja baik kinerja individu maupun kinerja organisasi, maka perlu dipahami bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. 

Menurut Simamora (dalam Mangkunegara, 2014 : 14) dijabarkan bahwa kinerja 

(performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor individu yang meliputi kemampuan dan keahlian, latar belakang dan 

demografi. 

2. Faktor psikologi yang meliputi persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan 

motivasi. 
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3. Faktor lainnya yang terdiri atas sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, 

struktur dan job design. 

Dalam menjalankan fungsinya, kinerja tidak berdiri sendiri melainkan 

terhubung dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan serta dipengaruhi juga oleh 

keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, menurut model 

partner-lawyer (Donnelly, Gibson dan Ivancevich : 2012) dikemukakan bahwa 

kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harapan 

mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan dan sifat, persepsi terhadap 

tugas, imbalan internal dan eksternal serta persepsi terhadap tingkat imbalan dan 

kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal 

yakni kemampuan, keiinginan dan lingkungan. 

Menurut Mangkunegara (2014 : 67) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penilaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa secara psikologi, kemampuan seorang pegawai meliputi 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (pengetahuan dan kemampuan). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan 

yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari yang telah ditugaskan kepadanya, maka pegawai tersebut akan lebih mudah 

dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

Sedangkan motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan diri seorang pegawai yang 
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terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kinerja). Sikap mental merupakan 

kondisi mental yang mendorong diri seorang pegawai untuk berusaha dalam 

mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus siap 

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

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

kinerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Menurut Sugiono (2013 : 47), kerangka konseptual adalah penjelasan secara 

teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. 

Salah satu model utama yang dimiliki oleh organisasi untuk menciptakan 

keunggulan yang kompetitif yakni sumber daya manusia yang merupakan elemen 

yang paling penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya sumber daya manusia 

yang unggul, handal dan terampil maka pekerjaan yang akan dilakukan dapat 

mencapai hasil yang optimal. Agar menghasilkan hasil yang optimal, organisasi 

memerlukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Bayu Fadillah (2013 : 5), indikator 

motivasi kerja terdiri atas 5 bagian diantaranya adalah: 

a. Tanggungjawab. 

b. Prestasi kerja. 

c. Peluang untuk maju. 

d. Pengakuan atas kinerja. 

e. Pekerjaan yang menantang. 

Kepuasan kerja pegawai dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan, 

kedudukan, dan pengakuan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk 
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kinerja pegawai yang lebih baik dan juga berpotensi untuk mengembangkan 

organisasi agar lebih maju. 

Semua organisasi selalu menginginkan peningkatan kinerja pada setiap 

pegawainya. Untuk mencapai hal itu, maka organisasi harus memberikan motivasi 

yang baik kepada seluruh pegawai agar mencapai prestasi kerja dan meningkatkan 

kinerja. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh para pegawai 

juga memberikan hubungan yang besar terhadap upaya untuk mencapai tingkat 

kinerja yang lebih baik. 

Kinerja dapat diukur dengan banyaknya pekerjaan yang terselesaikan 

berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan dari hasil pekerjaan yang sesuai dengan 

mutu pekerjaan. Kinerja adalah ukuran efisiensi dan perbandingan secara keseluruhan 

antara pengeluaran yang dihasilkan dengan pemasukan yang dipergunakan dalam 

waktu tertentu. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Kerangka Konseptual 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Dengan melihat kerangka konseptual diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto. 

Motivasi (X1) 

a. Tanggungjawab 

b. Prestasi Kerja 

c. Peluang Untuk Maju 

d. Pengakuan atas Kinerja 

e. Pekerjaan yang Menantang 

Anwar Prabu Mangkunegara (2013) 

Kepuasan Kerja (X2) 

a. Pemenuhan Kebutuhan 

b. Kedudukan 

c. Pengakuan 

Gibson (2012) 

Kinerja (Y) 

a. Kuantitas Kerja 

b. Kualitas Kerja 

c. Disiplin Kerja 

Sondang (2011) 
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2. Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto. 

3. Motivasi  adalah variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja 

(berdasarkan hasil penelitian dari Siti Maryam (2017) dengan judul Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian. Adapun variabel 

bebas adalah Motivasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2), sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah Kinerja (Y). 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari manusia, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013 : 38). 

Operasional variabel penelitian dapat dijelaskan secara singkat berikut ini : 

1. Variabel dependen (terikat) adalah variabel output, kriteria dan konsekuen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya 

variabel bebas (Sugiono, 2013 : 63). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian 

ini adalah kinerja (Y). dimana kinerja merupakan kemampuan seorang pegawai 

dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas serta tanggungjawab yang 

diberikan secara tepat waktu. Adapun variabel kinerja diukur dengan tiga 

indikator diantaranya adalah kuantitas kerja, kualitas kerja dan disiplin kerja. 
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2. Variabel independen (bebas) adalah variabel stimulus, predictor, antecedent 

yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya 

perubahan atau timbulnya variable dependen (terikat) (Sugiono, 2013 : 63). 

Adapun variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Motivasi (X1) adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

pegawai untuk mencapai hal yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan 

pegawai tersebut. Motivasi kerja merupakan sebuah dorongan untuk bekerja 

dengan lebih baik lagi dan motivasi juga sebagai hasrat dari dalam diri 

seorang pegawai yang menyebabkan pegawai tersebut melakukan sebuah 

tindakan. Variabel motivasi diukur dengan lima indikator diantaranya adalah 

tanggungjawab, prestasi kerja, peluang untuk maju, pengakuan atas kinerja 

dan pekerjaan yang menantang. 

b. Kepuasan kerja (X2) adalah perasaan pegawai terhadap pekerjaannya. 

Seorang pegawai yang masuk bekerja pada suatu organisasi membawa 

sekumpulan hasrat, harapan dan kebutuhan. Kepuasan kerja akan diperoleh 

apabila seluruh atau sebagian besar dari kebutuhan tersebut terpenuhi. 

Variabel kepuasan kerja diukur dengan tiga indikator diantaranya adalah 

pemenuhan kebutuhan, kedudukan dan pengakuan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti 

suatu gejala dari kelompok ataupun perilaku individu. Penelitian survey dingunakan 

dengan tujuan penjajakan (eksploratif), menguraikan (deskriptif) dan penjelasan 

(explanatory) yaitu dengan menjelaskan hubungan kasual dan pengujian hipotesa, 

evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu dimasa yang akan datang, 

penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial. 

Menurut Sugiono (2013 : 13) metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti 

pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek 

penelitian ataupun hasil penelitian. 

Adapun pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan model desain 

penelitian survey yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. 

Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk 

penyelidikan mengenai pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 
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sehingga dengan penelitian ini akan didapatkan suatu teori yang dapat berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode 

survey. Menurut Sugiono (2013 : 29) metode deskriptif adalah metode yang berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Waktu penelitian 

dimulai pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek ataupun objek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013 : 72). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN pada Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang 

berjumlah sebanyak 59 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

sampling jenuh (sensus), dimana semua populasi dijadikan sampel sebanyak 59 orang 



50 
 

 

pegawai ASN di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kuesioner (daftar pernyataan). Metode yang digunakan adalah angket atau 

kuesioner dalam suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan 

menyebarkan daftar pernyataan kepada sejumlah responden dengan harapan 

mereka dapat memberikan respon yang terbaik atas penyataan-pernyataan 

tersebut. Dan jawaban dari pernyataan tersebut akan diberi skor dengan skala 

Likert. 

2. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat 

langsung didalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang berbagai 

hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

meninjau, membaca dan mempelajari berbagai macam buku, jurnal dan informasi 

dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4.5 Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer : data yang diperoleh secara langsung dari para responden 

tentang hal-hal yang behubungan langsung dengan penelitian ini. Dalam hal 

ini yang dilakukan adalah metode kuesioner. 
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b. Data sekunder : merupakan data pendukung untuk penelitian ini yang 

diperoleh dari sumber yang terdapat didalam organisasi. Baik berupa buku, 

jurnal dan majalah untuk mendukung penelitian ini. 

4.6 Metode Analisis Data 

Sebelum digunakan kedalam pengumpulan data di lapangan, angket harus 

memenuhi dua uji instrumen yakni tingkat validitas dan realibilitas. Pengujian 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan 

didalam penelitian ini telah memenuhi syarat alat ukur yang baik dan sesuai dengan 

standar metode penelitian atau tidak. Karena pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner, sehingga keseriusan dalam menjawab setiap pernyataan-

pernyataan merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan 

dan kesahihan data hasil penelitian sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Menurut Cooper dan Sehindler (2012) instrumen dikatakan baik apabila 

memenuhi tiga syarat utama yakni valid, reliable (andal) dan praktis. Jika alat ukur 

yang digunakan tidak valid, tidak dapat dipercaya dan tidak andal maka hasil 

penelitian tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga untuk 

menguji kuesioner sebagai instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (Test of 

Validity) dan uji reliabilitas (Test of Realibility). 

4.6.1 Uji Validitas Instrumen (Test of Validity) 

Uji validitas merupakan ketetapan skala atas pengukuran instrumen yang 

digunakan untuk menjamin bahwa alat ukur yang digunakan (dalam penelitian ini 

adalah pernyataan pada kuesioner) sesuai dengan objek yang diukur. Instrumen dapat 
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dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid jika kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu pernyataan dikatakan valid jika 

tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05 (Ghozali, 2012 : 52). 

4.6.2 Uji Reliabilitas Instrumen (Test of Reability) 

Uji reabilitas merupakan sebuah alat yang mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari satu variabel. Kuesioner dikatakan reliabilitas dan handal 

apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu, 

dimana tingkat reliabilitasnya memperhatikan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan 

dan dipercaya sehingga hasil pengukuran tetap konsisten apabila pengukuran 

dilakukan berulang-ulang terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama 

pula. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s alpha >0,60 dan 

dikatakan tidak reliabel apabila cronbach’s alpha <0,60 (Ghozali, 2012 : 47). 

4.6.3 Uji Asumsi Dasar Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval 

ataupun rasio. Pengujian normalitas data dengan menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov pengujian dua arah two-tailed test. Suatu distribusi dikatakan normal apabila 

nilai signifikansi p-value lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yakni 

0,05 atau apabila p 0,05 maka data berdistribusi normal. 
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a. Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi 

sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai syarat dalam analisis independent 

sample test dan ANOVA. 

b. Uji Linearitas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

c. Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

secara normal atau tidak. 

4.6.4 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi. 

b. Uji normalitas regresi adalah uji pada model regresi yang digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara 

normal atau tidak. 

c. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yakni dengan adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

d. Uji multikonlinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik multikonlinearitas yakni dengan 

adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. 
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4.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda 

(Multiple regression analysis). Analisis linear berganda dilakukan untuk melihat 

sejauh mana pengaruh variable independen (X) yang ditunjukkan oleh motivasi dan 

kepuasan kerja terhadap variabel dependen (Y) yang ditunjukkan oleh kinerja ASN. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda dikarenakan 

terdapat lebih dari satu variabel independen. Rumus umum dari regresi linear 

berganda adalah : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 

Dimana :  

Y = Kinerja ASN 

a = Konstanta 

X1 = Motivasi 

X2 = Kepuasan Kerja 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

e = Kesalahan Prediksi 

Dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yakni motivasi (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) terhadap variabel terikat kinerja ASN (Y) secara bersama-sama 

(simultan) maka dilakukan uji F. 
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Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yakni motivasi (X1) 

dan kepuasan kerja (X2) terhadap kinerja ASN (Y) sebagai variabel terikat secara 

parsial maka akan dilakukan uji t. 

a. Uji hipotesis secara parsial 

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis yang dihasilkan dari 

model regresi berganda. Dimana : 

1. Ho sebagai variabel independen yang secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Ha sebagai variabel independen yang secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3. Dengan tingkat signifikansi a = 5% dan dengan degree of freedom (n- k- 1), 

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen. 

Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% 

dan df = (n-1) (Ghozali, 2012). 

b. Uji hipotesis secara simultan 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

1. Ho sebagai variabel yang secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Ha sebagai variabel independen yang secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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3. Dengan tingkat signifikan a = 5% dan dengan degree of  freedom (n- k- 1) 

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen. 

Maka nilai F hitung dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐹 =

𝑅2

𝑘
(1 − 𝑅2)
𝑛 − 𝑘 − 1

 

 

Dimana : 

R2 = R Square 

n = Banyaknya Data  

k = Banyaknya Variabel Independen 

sedangkan F table ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 5% 

dan df = (n-1), sehingga 

- Jika F hitung > F Tabel atau Sig. F <5% maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yakni secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

- Jika F hitung < F Tabel atau Sig. F >5% maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yakni secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto adalah salah satu kantor dinas yang berada dibawah naungan Pemerintahan 

Kabupaten Jeneponto. 

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yakni “Jeneponto Smart 2023, Berdaya 

Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Mengeklarasi perbaikan indeks pembangunan manusia. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

c. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang 

profesional, aspritaif, partisipatif dan transparan. 

d. Melaksanakan pengembagan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah 

secara merata. 

e. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah 

dan investasi yang berkeadilan. 



58 
 

 

f. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkti, 

transparan dan akuntabel. 

g. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya. 

h. Menegakkan supremasi hokum, keamanan dan ketertiban. 

Adapun struktur organisasi pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini : 
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Gambar 5.1 

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

PENGAWAS SD 

SAMPARA S, S.Pdi. 

NIP. 19600909 198803 1 010 

KEPALA TATA USAHA 

Hj. SARSINA NAPPU, S.E 

NIP. 19650605 198602 2 009 

PENGAWAS SD 

Hj. ST. ROSMINA, S.Pd., M.Si. 

NIP. 19620523 198202 2 005 

SEKSI KEPEGAWAIAN II 

RATU IRMA, S.SOS 

NIP. 19720305 199301 2 001 

SEKSI KEPEGAWAIAN I 

RAMADHANA, B.SC 

NIP. 19641231 199103 2 054 

PENGAWAS SD 

SULAEMAN, S.Pdi. 

NIP. 19590423 198012 1 002 

PENGAWAS TK 

NURHAYATI 

NIP. 19650509 198403 2 002 

SEKSI KEUANGAN 

NURLIAH 

NIP. 19820419 200801 2 012 

SEKSI SARANA DAN PRASARANA 

MUH. BASRI, S.HI. 

NIP. 19700120 201412 1 001 

SEKSI SARANA DAN PRASARANA II 

MUHIBUDDIN WALY 

NIP. 19800902 201412 0 001 

KEPALA UPTD 

H. SYAMSUDDIN B, S.Pdi., M.M. 

NIP. 19680218 199303 1 006 

SEKSI UMUM 

KUMALA 

NIP. 19740928 199403 2 003 

ANGGOTA 

SEKOLAH 
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5.1.2 Deskripsi Responden 

Kuesioner yang disebarkan didalam penelitian ini berjumlah sebanyak 59 

kuesioner. Berikut ini akan dijabarkan karakteristik responden secara umum 

berdasarkan dengan jenis kelamin, usia serta masa kerja ASN di Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

Tabel 5.1 

Penyebaran Kuesioner di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 

No. Keterangan Jumlah Persentase 

1. Kuesioner yang didistribusikan 59 100 

2. Kuesioner yang kembali 59 100 

3. Kuesioner yang dapat diolah 59 100 

Sumber : Data diolah, 2021 

Pada tabel 5.1 diatas menunjukkan hasil sebanyak 59 kuesioner yang 

disebarkan dan kembali sebanyak 59 kuesioner (response rate 100%) serta kuesioner 

yang dapat diolah sebanyak 59 kuesioner, sehingga secara keseluruhan total 

kuesioner yang dapat diolah berjumlah sebanyak 59 kuesioner (Usable rate 59%). 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Karakteristik pegawai yang menjadi subyek dalam penelitin ini berdasarkan jenis 

kelamin dapat ditunjukkan pada tabel 5.2 dibawah ini : 
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Tabel 5.2 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase 

1. Laki-Laki 20 33,90 % 

2. Perempuan 39 66,10 % 

Total 59 100 % 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat 

sebanyak 59 orang responden diantaranya terdapat 20 orang (33,90%) yang berjenis 

kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang (66,10%). Hal ini 

menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki dimana pegawai perempuan lebih rapih, 

fokus dan teliti dalam bekerja dibandingkan dengan pegawai laki-laki. 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

Karakteristik pegawai yang menjadi subyek dalam penelitin ini berdasarkan 

dengan kelompok usia dapat ditunjukkan pada tabel 5.3 dibawah ini : 
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Tabel 5.3 

Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

No. Interval Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase 

1. ≤ 30 Tahun 1 1,69 % 

2. 31 – 40 Tahun 12 20,34 % 

3. 41 – 50 Tahun 34 57,63 % 

4. ≥ 50 Tahun 12 20,34 % 

Total 59 100 % 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat 

sebanyak 59 orang responden diantaranya terdapat 1 orang (1,69%) responden yang 

berusia ≤ 30 tahun, terdapat 12 orang (30,34%) responden yang berusia pada interval 

31 – 40 tahun, terdapat 34 orang (57, 63%) responden yang berusia pada interval 41 – 

50 tahun dan terdapat sebanyak 12 orang (20,34%) responden yang berusia pada 

interval ≥ 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia responden paling banyak berada 

pada interval usia 41 – 50 tahun.  

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik pegawai yang menjadi subyek dalam penelitin ini berdasarkan 

dengan masa kerja dapat ditunjukkan pada tabel 5.4 dibawah ini : 
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Tabel 5.4 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Interval Masa Kerja (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase 

1. < 1 Tahun 0 0 % 

2. 1 – 5 Tahun 0 0 % 

3. 6 – 10 Tahun 2 3,39 % 

4. > 10 Tahun 57 96,61 % 

Total 59 100 % 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat 

sebanyak 59 orang responden diantaranya terdapat 2 orang (3,39%) responden yang 

masa kerjanya pada interval 6 – 10 tahun sedangkan 57 orang (96,61%) responden 

lainnya rata-rata telah bekerja dengan masa kerja pada interval >10 tahun. Masa kerja 

yang lama memberikan keuntungan bagi organisasi karena dengan masa kerja yang 

lama, pegawai memiliki kematangan emosional, pengalaman dan sikap yang 

komitmen terhadap organisasinya. 

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Karakteristik pegawai yang menjadi subyek dalam penelitin ini berdasarkan 

dengan tingkatan pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel 5.5 dibawah ini : 
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Tabel 5.5 

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase 

1. SLTA / Sederajat 4 6,8 % 

2. Diploma 0 0 % 

3. Sarjana 50 84,7 % 

4. Pascasarjana 5 8,5 % 

Total 59 100 % 

Sumber : Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat 

sebanyak 59 orang responden diantaranya terdapat 4 orang (6,8%) responden yang 

berada pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat, terdapat 50 orang (84,7%) 

responden yang berada pada tingkat pendidikan Sarjana, sedangkan 5 orang (8,5%) 

responden lainnya berada pada tingkat pendidikan Pascasarjana. Hal ini 

menjunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah pegawai 

dengan tingkat pendidikan Sarjana. Adanya pegawai yang memiliki jenjang 

pendidikan Strata 2 (S2), memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi karena 

dengan pendidikan yang lebih tinggi tentunya memiliki kompetensi, pengetahuan, 

sikap dan pengalaman yang lebih dibandingkan dengan jenjang pendidikan Strata 1 

(S1) dan SMA. 
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5.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data di lapangan dengan mengumpulkan 

jawaban dari para responden, maka diperoleh hasil yang konkrit tentang variabel-

variabel penelitian yang terdiri atas variabel terikat (kinerja) dan variabel bebas 

(motivasi dan kepuasan kerja). 

Analisis deskripsi dari jawaban responden tentang variabel motivasi, kepuasan 

kerja dan kinerja berdasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan 

yang diberikan dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

1. Motivasi (X1) 

Gambaran distribusi pada frekuensi motivasi hasil kuesioner dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.6 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Motivasi 

No. Pertanyaan/Pernyataan 

SKOR 

STS TTS KS S SS 

F % F % F % F % F % 

1 

Saya mampu 

menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang diberikan 

kepada saya. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,7 

 

29 

 

49,2 

 

29 

 

49,2 

2 

Prestasi kerja yang saya 

peroleh untuk membuat 

kesempatan dalam 

memiliki jenjang karir 

yang lebih tinggi. 

0 0 0 0 0 0 24 40,7 35 59,3 

3 

Saya selalu berusaha untuk 

meningkatkan kemampuan 

saya dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

0 0 0 0 0 0 23 39 36 61 

4 

Saya setuju dengan adanya 

pemberian pujian dan 

penghargaan untuk setiap 

hasil kerja. 

0 0 0 0 0 0 22 37,3 37 62,7 

5 

Saya turut serta dalam 

setiap kegiatan penting 

yang dilakukan didalam 

organisasi. 

0 0 0 0 2 3,4 27 45,8 30 50,8 

Sumber        : Output SPSS 24 (Data Primer diolah, 2021) 

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1, TS (Tidak Setuju) = 2, KS (Kuramg 

Setuju) = 3, S (Setuju) = 4, dan SS (Sangat Setuju) = 5 



67 
 

 

Berdasarkan dari tabel 5.6 diatas, item empiris pertama yakni saya mampu 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya, terdapat 49,2% 

responden menyatakan sangat setuju, terdapat 49,2% responden menyatakan setuju 

dan terdapat 1,7% responden yang menyatakan kurang setuju. 

Pada item empiris yang kedua yakni prestasi kerja yang saya peroleh untuk 

membuat kesempatan dalam memiliki jenjang karir yang lebih tinggi, terdapat 59,3% 

responden yang menyatakan sangat setuju dan terdapat 40,7% responden yang 

menyatakan setuju. 

Pada item empiris yang ketiga yaitu saya selalu berusaha untuk meningkatkan 

kemampuan saya dalam menyelesaikan pekerjaan dimana terdapat 61% responden 

yang menyatakan sangat setuju dan terdapat 39% responden yang menyatakan setuju. 

Pada item empiris yang keempat yaitu saya setuju dengan adanya pemberian 

pujian dan penghargaan untuk setiap hasil kerja, dimana terdapat 62,7% responden 

yang menyatakan pendapat sangat setuju dan terdapat 37,3% responden yang 

menyatakan setuju. 

Pada item empiris yang kelima yakni saya turut serta dalam setiap kegiatan 

penting yang dilakukan didalam organisasi, dimana terdapat 50,8% responden yang 

menyatakan sangat setuju, terdapat 45,8% responden yang menyatakan setuju dan 

terdapat 3,4% responden yang menyatakan kurang setuju. 

2. Kepuasan Kerja (X2) 

Gambaran distribusi pada frekuensi kepuasan kerja hasil kuesioner dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Kepuasan Kerja 

No. Pertanyaan/Pernyataan 

SKOR 

STS TTS KS S SS 

F % F % F % F % F % 

1 

Kenyamanan kondisi 

untuk bekerja ditempat 

saya bekerja memadai. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,7 

 

23 

 

39 

 

35 

 

59,3 

2 

Gaji yang saya terima 

sesuai dengan pekerjaan 

yang saya kerjakan setiap 

bulan. 

0 0 0 0 1 1,7 23 39 35 59,3 

3 

Atasan memberikan 

arahan yang jelas dalam 

pencapaian target yang 

telah ditetapkan oleh 

organisasi. 

0 0 0 0 0 0 21 35,6 38 64,4 

4 

Kedekatan antara rekan-

rekan kerja yang cukup 

dekat antara satu dengan 

yang lainnya. 

0 0 0 0 0 0 20 33,9 39 66,1 

5 

Mendapatkan penghargaan 

sesuai dengan prestasi 

kerja. 

0 0 0 0 1 1,7 20 33,9 38 64,4 

Sumber        : Output SPSS 24 (Data Primer diolah, 2021) 

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1, TS (Tidak Setuju) = 2, KS (Kuramg 

Setuju) = 3, S (Setuju) = 4, dan SS (Sangat Setuju) = 5 
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Berdasarkan dari tabel 5.7 diatas, item empiris pertama yakni kenyamanan 

kondisi untuk bekerja ditempat saya bekerja memadai, terdapat 59,3% responden 

menyatakan sangat setuju, terdapat 39% responden menyatakan setuju dan terdapat 

1,7% responden yang menyatakan kurang setuju. 

Pada item empiris yang kedua yaitu gaji yang saya terima sesuai dengan 

pekerjaan yang saya kerjakan setiap bulan, terdapat 59,3% responden yang 

menyatakan sangat setuju, terdapat 39% responden menyatakan setuju dan terdapat 

1,7% responden yang menyatakan kurang setuju. 

Pada item empiris yang ketiga yakni atasan memberikan arahan yang jelas dalam 

pencapaian target yang telah ditetapkan oleh organisasi, terdapat 64,4% responden 

yang menyatakan sangat setuju dan terdapat 35,6% responden yang menyatakan 

setuju. 

Pada item empiris yang keempat yakni kedekatan antara rekan-rekan kerja yang 

cukup dekat antara satu dengan yang lainnya, terdapat 66,1% responden yang 

menyatakan sangat setuju dan terdapat 33,9% responden yang menyatakan setuju. 

Dan pada item empiris kelima yakni mendapatkan penghargaan sesuai dengan 

prestasi kerja, terdapat 64,4 responden yang menyatakan sangat setuju, 33,9% 

responden yang menyatakan setuju dan terdapat 1,7% responden yang menyatakan 

kurang setuju. 

3. Kinerja (Y) 

Gambaran distribusi pada frekuensi kinerja pada hasil kuesioner dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Kinerja 

No. Pertanyaan/Pernyataan 

SKOR 

STS TTS KS S SS 

F % F % F % F % F % 

1 

Saya selalu menghasilkan 

kuantitas kerja yang sesuai 

dengan target pekerjaan. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,7 

 

25 

 

42,4 

 

33 

 

55,9 

2 

Saya selalu menetapkan 

target dalam setiap 

pekerjaan saya. 

0 0 0 0 1 1,7 25 42,4 33 55,9 

3 

Saya selalu menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan 

kepada saya secara tepat 

waktu. 

0 0 0 0 0 0 24 40,7 35 59,3 

4 

Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan saya sendiri 

secara mandiri tanpa 

bantuan dari rekan-rekan 

kerja yang lain. 

0 0 0 0 0 0 23 39 36 61 

5 

Saya selalu datang ke 

kantor dan pulang dari 

kantor tepat waktu. 

0 0 0 0 1 1,7 23 39 35 59,3 

Sumber        : Output SPSS 24 (Data Primer diolah, 2021) 

Keterangan : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1, TS (Tidak Setuju) = 2, KS (Kuramg 

Setuju) = 3, S (Setuju) = 4, dan SS (Sangat Setuju) = 5 

Berdasarkan dari tabel 5.8 diatas, item empiris pertama yakni saya selalu 

menghasilkan kuantitas kerja yang sesuai dengan target pekerjaan, terdapat 55,9% 
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responden menyatakan sangat setuju, terdapat 42,4% responden menyatakan setuju 

dan terdapat 1,7% responden yang menyatakan kurang setuju. 

Pada item empiris yang kedua yakni saya selalu menetapkan target dalam setiap 

pekerjaan saya, dimana terdapat 55,9% responden yang menyatakan sangat setuju, 

terdapat 42,4% responden menyatakan setuju dan terdapat 1,7% responden yang 

menyatakan kurang setuju. 

Pada item empiris yang ketiga yakni saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan kepada saya secara tepat waktu, dimana terdapat 59,3% responden yang 

menyatakan sangat setuju dan terdapat 40,7% responden yang menyatakan setuju. 

Pada item empiris yang keempat yaitu saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya 

sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari rekan-rekan kerja yang lain, dimana 

terdapat 61% responden yang menyatakan sangat setuju dan 39% responden yang 

menyatakan setuju. 

Dan pada item empiris yang kelima yakni saya selalu datang ke kantor dan 

pulang dari kantor tepat waktu, dimana terdapat 59,3% responden yang menyatakan 

sangat setuju, 39% responden yang menyatakan setuju dan terdapat 1,7% responden 

yang menyatakan kurang setuju. 

5.1.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

5.1.4.1 Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur dan menguji sejauh mana alat ukur 

dapat menggunakan konsep gejala dan kejadian yang diukur. Uji validitas digunakan 

untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, dimana suatu kuesioner akan 
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dikatakan valid apabila pernyataan ataupun item dalam kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Uji validitas 

dihitung dengan perbandingan nilai dari r tabel, dimana r hitung > dari r tabel (n-2) 

pada taraf signifikansi 5%  maka pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan 

valid. 

Nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0,2126 karena pada penelitian ini 

memiliki jumlah sampel (n) sebanyak 59 orang. Sehingga hasil uji validitas dari item 

pernyataan dari seriap variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.9 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r Hitung r Tabel  Keterangan 

Motivasi (X1) X1.1 0,798 0,212 Valid 

X1.2 0,842 0,212 Valid 

X1.3 0,883 0,212 Valid 

X1.4 0,910 0,212 Valid 

X1.5 0,877 0,212 Valid 

Kepuasan Kerja (X2) X2.1 0,898 0,212 Valid 

X2.2 0,856 0,212 Valid 

X2.3 0,953 0,212 Valid 

X2.4 0,885 0,212 Valid 

X2.5 0,955 0,212 Valid 

Kinerja (Y) Y1 0,910 0,212 Valid 

Y2 0,870 0,212 Valid 

Y3 0,961 0,212 Valid 

Y4 0,896 0,212 Valid 

Y5 0,961 0,212 Valid 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Dari hasil yang tertera pada tabel 5.9 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item 

pernyataan pada kuesioner untuk setiap variabel penelitian  ini telah dinyatakan valid. 
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Hal tersebut didapatkan dari hasil r hitung  >  r tabel pada masing-masing item 

pernyataan dari setiap variabel. 

5.1.4.2 Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas adalah sebuah alat yang menguji konsistensi (stabil dari waktu 

ke waktu) jawaban dari seluruh item pernyataan pada setiap indikator yang 

digunakan.  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 dimana jika 

koefisien dari Cronbach’s Alpha pada setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar 

dari 0,60 maka variabel tersebut menunjukkan keandalan instrument. Hasil dari uji 

reliabilitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Motivasi (X1) 0,911 Reliabel 

Kepuasan Kerja (X2) 0,947 Reliabel 

Kinerja (Y) 0,954 Reliabel 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Hasil uji pada tabel 5.10 diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel yang 

digunakan pada penelitian ini telah reliabel yang artinya adalah kuesioner yang 

digunakan dalam  penelitian ini adalah kuesioner yang handal. Hal tersebut terjadi 

karena semua variabel yang digunakan memiliki nilai Cronbach’s Alpha >0,60.  
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5.1.4.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tabel 5.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 59 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,48760773 

Most Extreme Differences Absolute ,206 

Positive ,143 

Negative -,206 

Kolmogorov – Smirnov Z ,206 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 5.11 diatas dengan menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov Test yang diperoleh nilai KSZ sebesar 0,206 lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen 
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saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas 

di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerence dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF).  

Tabel 5.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.876 1.142 

X2 0.876 1.142 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai 

nilai Tolerence dibawah 1 dan nilai VIF di bawah 10. Dari Tabel 5.12 diatas dapat 

diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerence berada di 

bawah 1 dan nilai VIF pada variable X1 dan X2  lebih kecil dari 10, yang berarti 

tidak terjadi multikolinearitas pada variable X1 dan X2.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Adapun hasil uji heteroskedastisitas variabel pada penelitian ini menggunakan uji 

Glejser yang ditunjukkan pada gambar 5.2 berikut ini : 
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Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Gambar 5.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser diatas 

maka diperoleh bahwa data tersebar diatas dan dibawah titik nol pada sumbu Y. 

Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dan hasil uji dapat 

dilanjutkan. 

5.1.5 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear 

berganda. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.13 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model B T P (Sig) 

Constant 1,023 0,417 0,678 

Motivasi (X1) 0,284 2,969 0,004 

Kepuasan Kerja (X2) 0,666 7,255 0,000 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi berikut ini : 

ŷ = 1,023+ 0,284X1+ 0,666X2 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa : 

1. Konstanta sebesar 1,023 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan pada faktor 

motivasi dan kepuasan kerja, maka tingkat kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebesar 1,023 

satuan. 

2. Koefisien regresi variabel Motivasi (X1) bernilai positif sebesar 0,284 yang 

artinya setiap penambahan satu satuan faktor motivasi, akan mempengaruhi 

perubahan kinerja sebesar 0,284 satuan. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan 

faktor motivasi sebesar satu satuan akan mempengaruhi peningkatan kinerja 

sebesar 0,284 satuan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan asumsi X2 tetap. 
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3. Koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja (X2) bernilai positif sebesar 0,666 

yang artinya setiap penambahan satu satuan faktor kepuasan kerja akan 

mempengaruhi peningkatan kinerja sebesar 0,666 satuan. Dan sebaliknya, jika 

terjadi penurunan faktor kepuasan kerja sebesar satu satuan maka akan 

mempengaruhi peningkatan kinerja sebesar 0,666 satuan pegawai Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 

dengan asumsi X1 tetap. 

5.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan uji statistik t dan 

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

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen pada tingkat signifikansi α=5 persen. Sedangkan uji statistic F 

digunakan untuk menguji signifikansi secara simultan yakni secara bersama-sama 

apakah variabel independen (Motivasi dan Kepuasan Kerja) berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap kinerja dengan tingkat signifikansi α=5 persen. 

a. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas antara motivasi 

dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kinerja pada pegawai 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 

pada tingkat signifikansi α=5 persen secara terpisah atau parsial. Berikut hasil 

pengujian hipotesis uji t. 
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Tabel 5.14 

Hasil Uji t (Parsial) 

Model B T P (Sig) 

Constant 1,023 0,417 0,678 

Motivasi (X1) 0,284 2,969 0,004 

Kepuasan Kerja (X2) 0,666 7,255 0,000 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 5.14 diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil pada tabel 

diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004<0,05 maka disimpulkan H1 

diterima yang artinya motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto. 

2. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pada pegawai Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan pada 

tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05 maka disimpulkan 

bahwa H2 diterima yang artinya kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
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b. Uji F (Uji Simultan) 

Pada tabel 5.15 dibawah ini merupakan pengujian simultan (Uji F) yang 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah motivasi dan kepuasan kerja secara bersama-

sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

Tabel 5.15 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 200,563 2 100,281 43,753 ,000b 

Residual 128,353 56 2,292   

Total 328,915 58    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan_Kerja, Motivasi 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Berdasarkan tabel 5.15 diatas didapatkan nilai F statistic sebesar 43,753 dengan 

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

simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto. 

c. Uji Beta 

Uji beta merupakan pengujian untuk variabel-variabel bebas atau independen (X) 

yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat atau dependen 

(Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized 
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tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.16 

Hasil Uji Beta 

Model Koefisien 

Beta 
T P (sig) 

Motivasi(X1), 

Kepuasan Kerja(X2)  

 

0,265 

0,647 

 

2,969 

7,255 

0,004 

0,000 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang 

meliputi motivasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. 

Sedangkan variabel yang paling berpengaruh berdasarkan nilai beta tertinggi yakni 

variabel kepuasan kerja sebesar 0,647 dan terendah adalah variabel motivasi sebesar 

0,265. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan uji untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennnya. Nilai R2 yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hamper semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2012). Para ahli menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independennya. 
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Hasil perhitungan koefisien determinasi adjusted (R2) pada pegawai Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dapat 

dilihat pada tabel 5.17 dibawah ini : 

Tabel 5.17 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model 

 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .781 .610 .596 1.514 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output SPSS 24 (Data Diolah, 2021) 

Berdasarkan hasil dari output SPSS 24 pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,610 dimana hal 

ini berarti bahwa koefisien determinasi pengaruh motivasi (X1) dan kepuasan kerja 

(X2) terhadap variabel kinerja (Y) sebesar 0,610 atau 61%. Variabel kinerja (Y) 

dipengaruhi oleh motivasi (X1) dan kepuasan kerja (X2), sedangkan sisanya sebesar 

39% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain dari luar model ini. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa motivasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi memberikan kontribusi yang nyata terhadap kinerja pegawai 

pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto dan hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,004<0,05 dan membandingkan dengan nilai t Hitung 

dengan nilai t Tabel yakni 2,969>2,001. 

Motivasi merupakan daya penggerak yang memberikan gairah kerja kepada 

seseorang sehingga orang tersebut mau bekerja lebih giat, efektif dan terintegrasi 

dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Penelitian ini juga 

didukung dengan teori dari Siagian (2010 : 102) yang menyatakan bahwa 

motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan 

keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang menjadi tanggungjawab dan menunaikan kewajibannya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sarana organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian I Wayan Juniantara dan I 

Gede Riana (2015) dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan Koperasi di Denpasar” dimana motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja, motivasi juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. 

Menurut Robbins (2014) yang menyatakan bahwa secara hirarki dan 

kronologis menurut Maslow, kebutuhan utama manusia berada pada tingkat 

pertama yakni kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan ini terpenuhi atau 

terpuaskan, barulah menginjak pada kebutuhan kedua (lebih tinggi) yaitu 

kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ketiga baru dilaksanakan setelah 

kebutuhan kedua terpenuhi. Proses seperti ini akan berjalan terus menerus hingga 

sampai pada terpenuhinya kebutuhan yang kelima (aktualisasi diri). Proses 

tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu saling tergantung dan 

saling menopang. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian dari Kadek Dwi Balqis 

Kirani dan I Wayan Bagia (2020) dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan di Hotel 

Bali Niksoma Boutique Beach Resort”. Objek penelitian ini berfokus pada 

variabel motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 124 orang. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa, (1) motivasi kerja berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja, (4) motivasi kerja dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawa di Hotel Bali 

Niksoma Boutique Beach Resort. 

b. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja memberikan pengaruh positif secara nyata terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000<0,05 dan membandingkan nilai t Hitung dan t Tabel 

sebesar 7,255>2,001. 

Kepuasan kerja merupakan cara pegawai merasakan dirinya ataupun 

pekerjaannya. Kepuasan kerja juga merupakan perasaan suka atau tidak suka 

yang terdapat dalam diri seorang pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan 

maupun kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan yakni 

melibatkan aspek-aspek yang meliputi upaya, kesempatan untuk pengembangan 

karier, hubungan dengan pegawai lain, penempatan kerja dan struktur organisasi. 
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Adapun perasaan yang berhubungan dengan dirinya meliputi umur, kondisi 

kesehatan, kemampuan dan pendidikan (Wexley and Yulk). 

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldika 

Rahmandana Saputra (2020) dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Karangmas Unggul Bekasi” dengan 

menggunakan 73 karyawan sebagai sampel, yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan serta 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Shandi Fialy Harahap dan Satria Tirtayasa (2020) dengan judul “Pengaruh 

Motivasi, Disiplin dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Angkasa 

Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu” dimana hasil penelitian ini 

menunjukkan secara parsial dapat disimpulkan bahwa motivasi, disiplin, dan 

kepuasan kerja  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan dapat disimpulkan 

bahwa motivasi,disiplin dan kepuasan kerja secara simultan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Septian Aji Wijaya dan Ari Pradhanawati (2020) dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada 

Karyawan Departemen Sewing PT. Muara Krakatau II) dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 
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motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan nilai koefisien regresi variabel motivasi kerja (0,767) 

dan kepuasan kerja (0,501). Nilai t-value motivasi kerja (6.690) dan kepuasan 

kerja (4.577). Kemudian secara simultan variabel motivasi kerja dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai koefisien regresi berganda motivasi kerja (0,663) dan 

kepuasan kerja (0,144) dengan nilai F hitung (23,105). Saran yang diberikan 

kepada PT. Muara Krakatau II meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja 

karena motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan bagian menjahit PT. Muara 

Krakatau II cenderung masih rendah. Peningkatan motivasi kerja terutama 

berkaitan dengan kesediaan karyawan untuk menghasilkan produk sesuai dengan 

target yang telah ditentukan dan kesediaan karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan lebih cepat dari yang ditentukan. Sedangkan peningkatan kepuasan 

kerja yaitu kompensasi yang diberikan dan manajemen perusahaan. 

c. Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja secara Simultan terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F) yang dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah variabel independen (variabel motivasi dan kepuasan 

kerja) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Nilai F statistik sebesar 43,753 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat 
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pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

motivasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh secara 

nyata dan positif terhadap kinerja pegawai. Yang artinya, variabel yang diteliti 

secara bersama-sama memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan 

kinerja kerja pegawai. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah dan 

Mardalena (2019) dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja Pegawai Kantor Camat Tabir Kabupaten Merangin” dimana motivasi kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pada pegawai 

Kantor Camat Tabir, hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,887 

dengan koefisien determinan atau R-Square sebesar 0,813. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ati Juliati (2012) dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon” dimana 

hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi, terdapat pengaruh 

positif dan signifikan, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Cirebon, dengan hasil thitung 4,454 dan ttabel 1,70113 artinya 

thitung > ttabel sedangkan signifikansi 0,000 < 0,05 artinya signifikan, maka H0-

1 ditolak dan Ha-1 diterima. Sedangkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan, 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang 
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Cirebon. Dengan hasil thitung 0,282 dan ttabel 1,70113 artinya thitung < ttabel, 

sedangkan signifikansi 0,780 > 0,05 artinya tidak signifikan, maka H0-2 diterima 

dan Ha-2 ditolak. Motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, dengan hasil 

Fhitung > Ftabel atau 10,023 > 3,35 dan dengan signifikan 0,001 < 0,05 maka 

H0-3 ditolak dan Ha-3 diterima. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa 

motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan menjadi faktor yang penting bagi peningkatan kinerja karyawan. 

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Tarjo (2019) dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan RSUD H. Hanafi Muara Bungo dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian diperoleh persamaan regresi: Y = 

17.673 + 0,538 + 0,008 X2 + e Variabel motivasi kerja  (X1) nilai sig tsebesar 

0,000 sedangkan nilai alpha sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji regresi tersebut 

dapat dinyatakan bahwa sig t < 0,05, sehingga hipotesis 1 dapat diterima secara 

parsial bahwa variabel motivasi kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y). Variabel kepuasan kerja (X2) mempunyai nilai 

sig t sebesar 0,948 sedangkan alpa sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji regresi 

dapat dinyatakan bahwa sig t > 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 

ditolak. Dapat di artikan bahwa variabel kepuasan kerja (X2) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Dan Pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara Motivasi Kerja (X1)  dan Kepuasan Kerja (X2) terhadap 
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Kinerja Pegawai(Y) berdasarkan hasil uji F hitung membuktikan bahwa nilai 

14.810  dan signifikan 0.000 < 0,05. H3 dapat diterima  artinya terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

d. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan hasil pengujian dengan melihat uji B menunjukkan bahwa 

motivasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. 

Sedangkan variabel yang paling dominan berpengaruh yang berdasarkan dengan 

nilai beta tertinggi adalah variabel kepuasan kerja sebesar 0,647 dan terendah 

adalah variabel motivasi sebesar 0,266. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat 

hasil uji dengan nilai B yakni dengan membandingkan nilai tertinggi untuk 

mengukur variabel yang paling dominan berpengaruh. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adella 

Putri Karima (2015) dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT. POS Indonesia (Persero) Malang” dimana secara 

parsial Motivasi Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT Pos Indonesia (Persero) Malang. Secara 

bersama-sama (simultan) Motivasi Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT Pos Indonesia 

(Persero) Malang. Variabel Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja koefisien regresi 
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bertanda positif (+) menandakan hubungan yang searah. Hal ini menunjukkan 

bahwa Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif sehingga 

akan meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Malang. 

Hal ini berarti tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi 

kerja yang diberikan perusahaan dan kepuasan kerja para karyawan. Hubungan 

antara Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan PT Pos 

Indonesia (Persero) Malang adalah sangat kuat. Selain itu, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Motivasi Kerja (X1) mempunyai pengaruh dominan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Malang. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Reza Ahmadiansyah (2016) dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Muhammadiyah Salatiga” dimana 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru sebanyak 52 orang di SMK Muhammadiyah (SMK) 

Salatiga adalah signifikan dengan signifikansi 0,003 < 0,05. Nilai F sebesar 

6,378, dan kontribusi efektif sebesar 20,7%. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Siti Maryam (2017) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, 

Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi dan 
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kepuasan kerja terhadap kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja 

pegawai dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan pada aspek 

kepemimpinan, motivasi kerja dan pemenuhan kepuasan kerja. Pengaruh 

motivasi kerja lebih dominan dibandingkan dengan kedua variabel lainnya. 

Sehingga perbaikan dalam upaya memotivasi kerja pegawai menjadi prioritas 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel motivasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, 

hal ini menunjukkan bahwa semakin baik motivasi dan kepuasan kerja maka 

akan semakin meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

2. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel motivasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang berarti bahwa 

peningkatan motivasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama akan 

mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

3. Variablel kepuasan kerja berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai, 

hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa kepuasan kerja yang dirasakan 

oleh pegawai maka akan semakin meningkatkan kinerja pegawai Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
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6.2 Saran 

1. Perlu mempertahankan dan lebih meningkatkan kepuasan kerja pegawai agar 

dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terhadap peningkatan kinerja 

pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Perlu memperhatikan variabel motivasi agar memberikan kontribusi yang lebih 

baik lagi terhadap peningkatan kinerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

3. Perlu memperhatikan indikator motivasi yakni “Saya mampu menyelesaikan 

setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya”, dimana pada hasil penelitian 

terdapat 1,7% yang menyatakan kurang setuju, 49,2% menyatakan setuju dan 

49,2% menyatakan sangat setuju. Agar kepala UPTD memberikan motivasi yang 

baik agar semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat 

ditingkatkan demi mendapatkan kinerja pegawai yang lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 1 

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO 

KANTOR KORWIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UPTD KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO 

Jl. Stadion, Binamu, Jeneponto 

KODE POS 92316 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor  : 018/KORWIL BNM/VI/2021 

Lampiran  : Satu Berkas 

Perihal  : Surat Balasan Penelitian 

 

Sehubungan dengan surat dari Program Pascasarjana STIE NOBEL INDONESIA, 

Nomor : 1017/PPS/STIE-NI/V/2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin 

Penelitian Tesis tertanggal 11 Mei 2021, maka Kepala Kantor KORWIL Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 

dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswi dibawah ini : 

 Nama   : SRI WARDIANTI SOALEHE 

 NIM   : 2019MM12136 

 Prodi   : Magister Manajemen  

 Jurusan  : Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Jenjang  : S2 

 

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada tanggal 12 Mei 2021 s/d 11 

Juni 2021 untuk melengkapi data penelitian Tesis yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja ASN Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan UPTD Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

Jeneponto, 16 Juni 2021 

KEPALA UPTD 

 

 

H. SYAMSUDDIN B, S.Pdi., M.M. 

Nip. 19680218 199303 1 006 

 



102 
 

 

LAMPIRAN 2 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD KECAMATAN 

BINAMU KABUPATEN JENEPONTO 

Bapak/Ibu Responden yang terhormat, 

 

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar kuesioner yang 

diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya semata-mata untuk data 

penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “Pengaruh Motivasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, pada Program Pascasarjana Magister 

Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar. 

Informasi yang BApak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam 

penyelesaian penelitian ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

 

SRI WARDIANTI SOALEHE 

NIM : 2019MM12136 

 

A. Petunjuk Penyelesaian 

1. Pilihlah pertanyaan yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan 

sikap dan perilaku yang Bapak/Ibu alami di lingkungan kerja. 
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2. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu jawaban 

yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Adapun makna tanda tersebut adalah 

sebagai berikut : 

SS  = Sangat Setuju 

S   = Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

B. Identitas Responden 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. 

1. Jenis Kelamin a. Pria  

b. Wanita  

2. Usia a. ≤ 30 Tahun  

b. 31 – 40 Tahun  

c. 41 – 50 Tahun  

d. ≥ 50 Tahun  

3. Pendidikan a. SLTA / Sederajat  

b. Diploma  

c. Sarjana  

d. Pascasarjana  

4. Masa Kerja a. ˂ 1 Tahun  

b. 1 – 5 Tahun  

c. 6 – 10 Tahun  

d. ˃ 10 Tahun  

 

C. Kuesioner 

Pada bagian ini, Bapak/Ibu akan mendapati beberapa penyataan mengenai situasi 

dan kondisi yang Bapak/Ibu hadapi pada organisasi tempat Bapak/Ibu bekerja. 
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Selain itu, tersedia lima pilihan jawaban yang menyertai pernyataan tersebut. 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. 

NO. DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN 

SS S KS TS STS 

MOTIVASI (X1) 

1 Saya mampu menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang diberikan kepada saya. 

     

2 Prestasi kerja yang saya peroleh untuk 

membuat kesempatan dalam memiliki 

jenjang karir yang lebih tinggi. 

     

3 Saya selalu berusaha untuk 

meningkatkan kemampuan saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

     

4 Saya setuju dengan adanya pemberian 

pujian dan penghargaan untuk setiap 

hasil kerja. 

     

5 Saya turut serta dalam setiap kegiatan 

penting yang dilakukan didalam 

organisasi. 

     

KEPUASAN KERJA (X2) 

1 Kenyamanan kondisi untuk bekerja 

ditempat saya bekerja memadai. 

     

2 Gaji yang saya terima sesuai dengan 

pekerjaan yang saya kerjakan setiap 

bulan. 

     

3 Atasan memberikan arahan yang jelas 

dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. 

     

4 Kedekatan antara rekan-rekan kerja 

yang cukup dekat antara satu dengan 

yang lainnya. 

     

5 Mendapatkan penghargaan sesuai 

dengan prestasi kerja. 

     

KINERJA (Y) 
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1 Saya selalu menghasilkan kuantitas 

kerja yang sesuai dengan target 

pekerjaan. 

     

2 Saya selalu menetapkan target dalam 

setiap pekerjaan saya. 

     

3 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 

yang diberikan kepada saya secara 

tepat waktu. 

     

4 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

saya sendiri secara mandiri tanpa 

bantuan dari rekan-rekan kerja yang 

lain. 

     

5 Saya selalu datang ke kantor dan 

pulang dari kantor tepat waktu. 
     

 

 

 

 

 

“ T E R I M A   K A S I H “ 
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LAMPIRAN 3 

TABULASI DATA HASIL KUESIONER PENELITIAN 

HASIL KUESIONER VARIABEL MOTIVASI (X1) 

No. Responden  
Motivasi (X1) 

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

1 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 4 4 4 20 

3 5 5 5 5 5 25 

4 4 4 5 5 5 23 

5 5 5 5 5 5 25 

6 5 5 4 4 4 22 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 5 5 5 5 5 25 

10 4 4 5 5 5 23 

11 5 5 5 5 5 25 

12 5 5 5 5 5 25 

13 5 5 5 5 5 25 

14 5 5 4 4 4 22 

15 4 4 5 5 5 23 

16 4 4 4 4 4 20 

17 4 4 4 4 3 19 

18 4 4 4 4 4 20 

19 5 4 4 4 4 21 

20 4 5 5 5 5 24 

21 4 4 4 5 4 21 

22 4 5 5 5 4 23 

23 3 5 5 4 3 20 

24 4 5 5 5 4 23 

25 4 4 4 4 4 20 

26 4 5 5 5 4 23 

27 5 4 4 5 5 23 

28 4 5 5 5 4 23 

29 4 5 5 5 4 23 

30 4 5 5 5 4 23 
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31 5 5 5 5 5 25 

32 4 4 4 4 4 20 

33 5 5 5 5 5 25 

34 4 4 4 4 4 20 

35 4 4 4 4 4 20 

36 5 5 5 5 5 25 

37 4 4 4 4 4 20 

38 4 4 4 4 4 20 

39 4 4 4 4 4 20 

40 4 4 4 4 4 20 

41 5 5 5 5 5 25 

42 4 4 4 4 4 20 

43 5 5 5 5 5 25 

44 5 5 5 5 5 25 

45 5 5 5 5 5 25 

46 5 5 5 5 5 25 

47 4 4 4 4 4 20 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 5 5 5 5 25 

50 5 5 5 5 5 25 

51 4 4 4 4 4 20 

52 5 5 5 5 5 25 

53 4 4 4 4 4 20 

54 5 5 5 5 5 25 

55 5 5 5 5 5 25 

56 5 5 5 5 5 25 

57 5 5 5 5 5 25 

58 5 5 5 5 5 25 

59 5 5 5 5 5 25 
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HASIL KUESIONER VARIABEL KEPUASAN KERJA (X2) 

No. Responden  
Motivasi (X1) 

Total X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 4 4 4 4 4 20 

3 5 5 5 5 5 25 

4 5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 5 25 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 5 5 5 5 5 25 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 5 5 5 5 25 

12 5 5 5 5 5 25 

13 5 5 5 5 5 25 

14 4 4 4 4 4 20 

15 5 5 5 5 5 25 

16 4 4 4 4 4 20 

17 3 3 4 5 3 18 

18 4 4 4 4 4 20 

19 4 4 4 4 4 20 

20 5 5 5 5 5 25 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 5 5 5 5 24 

23 4 4 5 5 5 23 

24 5 5 5 5 5 25 

25 4 5 4 4 4 21 

26 5 5 5 5 5 25 

27 4 4 4 4 4 20 

28 5 5 5 5 5 25 

29 5 4 5 5 5 24 

30 5 5 5 5 5 25 

31 5 5 5 5 5 20 

32 4 4 4 4 4 20 

33 4 4 4 4 4 20 

34 4 4 4 4 4 20 
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35 5 5 5 5 5 25 

36 4 4 5 5 5 23 

37 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 4 4 4 22 

39 5 5 5 5 5 25 

40 4 4 4 4 4 20 

41 5 5 5 5 5 25 

42 4 4 5 5 5 23 

43 5 5 5 5 5 25 

44 5 5 5 5 5 25 

45 5 5 5 5 5 25 

46 5 5 5 5 5 25 

47 5 5 5 5 5 25 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 5 5 5 5 25 

50 4 4 4 4 4 20 

51 5 5 5 5 5 25 

52 4 4 4 4 4 20 

53 5 5 5 5 5 25 

54 4 4 5 5 5 23 

55 5 5 5 5 5 25 

56 5 5 4 4 4 22 

57 5 5 5 5 5 25 

58 4 4 4 4 4 20 

59 5 4 5 5 5 24 
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HASIL KUESIONER VARIABEL KINERJA (Y) 

No. Responden  
Motivasi (X1) 

Total Y 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 4 4 4 4 4 20 

3 5 5 5 5 5 25 

4 5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 5 25 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 5 5 5 5 5 25 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 5 5 5 5 25 

12 5 5 5 5 5 25 

13 5 5 5 5 5 25 

14 4 4 4 4 4 20 

15 5 5 5 5 5 25 

16 4 4 4 4 4 20 

17 3 3 4 5 3 18 

18 4 4 4 4 4 20 

19 4 4 4 4 4 20 

20 5 5 5 5 5 25 

21 4 4 4 4 4 20 

22 4 5 5 5 5 24 

23 4 4 5 5 5 23 

24 5 5 5 5 5 25 

25 4 5 4 4 4 21 

26 5 5 5 5 5 25 

27 4 4 4 4 4 20 

28 5 5 5 5 5 25 

29 5 4 5 5 5 24 

30 5 5 5 5 5 25 

31 4 4 4 4 4 20 

32 4 4 4 4 4 20 

33 4 4 4 4 4 20 

34 4 4 4 4 4 20 



111 
 

 

35 5 5 5 5 5 25 

36 4 4 5 5 5 23 

37 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 4 4 4 22 

39 5 5 5 5 5 25 

40 4 4 4 4 4 20 

41 5 5 5 5 5 25 

42 4 4 4 4 4 23 

43 5 5 5 5 5 25 

44 5 5 5 5 5 25 

45 5 5 5 5 5 25 

46 5 5 5 5 5 25 

47 4 4 4 4 4 20 

48 5 5 5 5 5 25 

49 5 4 5 5 5 24 

50 5 5 5 5 5 25 

51 4 4 4 4 4 20 

52 4 4 4 4 4 20 

53 4 4 4 4 4 20 

54 4 4 4 4 4 20 

55 5 5 5 5 5 25 

56 5 5 5 5 5 25 

57 5 5 4 4 4 22 

58 5 5 5 5 5 25 

59 4 4 4 4 4 20 
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LAMPIRAN 4 

DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

Frequency Table 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 29 48.3 49.2 50.8 

SS 29 48.3 49.2 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 24 40.0 40.7 40.7 

SS 35 58.3 59.3 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 23 38.3 39.0 39.0 

SS 36 60.0 61.0 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 22 36.7 37.3 37.3 

SS 37 61.7 62.7 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 2 3.3 3.4 3.4 

S 27 45.0 45.8 49.2 

SS 30 50.0 50.8 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 23 38.3 39.0 40.7 

SS 35 58.3 59.3 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 23 38.3 39.0 40.7 

SS 35 58.3 59.3 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 21 35.0 35.6 35.6 

SS 38 63.3 64.4 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 20 33.3 33.9 33.9 

SS 39 65.0 66.1 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 20 33.3 33.9 35.6 

SS 38 63.3 64.4 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

 

Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 25 41.7 42.4 44.1 

SS 33 55.0 55.9 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 25 41.7 42.4 44.1 

SS 33 55.0 55.9 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 24 40.0 40.7 40.7 

SS 35 58.3 59.3 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S 23 38.3 39.0 39.0 

SS 36 60.0 61.0 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid N 1 1.7 1.7 1.7 

S 23 38.3 39.0 40.7 

SS 35 58.3 59.3 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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LAMPIRAN 5 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENELITIAN 

UJI VALIDITAS ITEM 

a. Motivasi (X1) 

Correlations 

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

X1.1 Pearson Correlation 1 ,609** ,452** ,556** ,775** ,798** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.2 Pearson Correlation ,609** 1 ,824** ,717** ,514** ,842** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.3 Pearson Correlation ,452** ,824** 1 ,893** ,674** ,883** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.4 Pearson Correlation ,556** ,717** ,893** 1 ,774** ,910** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.5 Pearson Correlation ,775** ,514** ,674** ,774** 1 ,877** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

TOTAL Pearson Correlation ,798** ,842** ,883** ,910** ,877** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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b. Kepuasan Kerja (X2) 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL 

X2.1 Pearson Correlation 1 ,878** ,745** ,647** ,788** ,898** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.2 Pearson Correlation ,878** 1 ,678** ,579** ,725** ,856** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.3 Pearson Correlation ,745** ,678** 1 ,963** ,969** ,953** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.4 Pearson Correlation ,647** ,579** ,963** 1 ,868** ,885** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.5 Pearson Correlation ,788** ,725** ,969** ,868** 1 ,955** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

TOTAL Pearson Correlation ,898** ,856** ,953** ,885** ,955** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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c. Kinerja (Y) 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL 

Y1 Pearson Correlation 1 ,880** ,781** ,685** ,821** ,910** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

Y2 Pearson Correlation ,880** 1 ,716** ,620** ,760** ,870** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

Y3 Pearson Correlation ,781** ,716** 1 ,965** ,970** ,961** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

Y4 Pearson Correlation ,685** ,620** ,965** 1 ,873** ,896** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

Y5 Pearson Correlation ,821** ,760** ,970** ,873** 1 ,961** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

TOTAL Pearson Correlation ,910** ,870** ,961** ,896** ,961** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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UJI RELIABILITAS ITEM 

a. Motivasi (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,911 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 18,31 3,319 ,678 ,912 

X1.2 18,19 3,327 ,753 ,896 

X1.3 18,17 3,247 ,815 ,884 

X1.4 18,15 3,200 ,857 ,876 

X1.5 18,31 3,043 ,791 ,889 

 

b. Kepuasan Kerja (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,947 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 18,51 3,427 ,836 ,938 

X2.2 18,51 3,530 ,771 ,949 

X2.3 18,44 3,458 ,927 ,922 

X2.4 18,42 3,628 ,824 ,940 

X2.5 18,46 3,321 ,926 ,921 
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c. Kinerja (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,954 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 18,32 3,636 ,856 ,946 

Y2 18,32 3,739 ,794 ,956 

Y3 18,27 3,649 ,938 ,932 

Y4 18,25 3,814 ,841 ,948 

Y5 18,29 3,519 ,937 ,931 
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LAMPIRAN 6 

ANALISIS STATISTIK 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 

N Range 

Minimu

m 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation 

Varian

ce Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic 

Statisti

c Statistic 

Statisti

c 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic 

Statisti

c 

Statisti

c 

Std. 

Error 

Statisti

c 

Std. 

Error 

X1 59 6 19 25 1344 22,78 ,289 2,221 4,933 -,289 ,311 -1,662 ,613 

X2 59 7 18 25 1362 23,08 ,301 2,314 5,355 -,608 ,311 -1,395 ,613 

Y 59 7 18 25 1349 22,86 ,310 2,381 5,671 -,404 ,311 -1,659 ,613 

Valid N 

(listwise) 
59             

Statistics 

 X1 X2 Y 

N Valid 59 59 59 

Missing 0 0 0 

Mean 22,78 23,08 22,86 

Std. Error of Mean ,289 ,301 ,310 

Median 23,00 25,00 24,00 

Std. Deviation 2,221 2,314 2,381 

Variance 4,933 5,355 5,671 

Skewness -,289 -,608 -,404 

Std. Error of Skewness ,311 ,311 ,311 

Kurtosis -1,662 -1,395 -1,659 

Std. Error of Kurtosis ,613 ,613 ,613 

Range 6 7 7 

Minimum 19 18 18 

Maximum 25 25 25 

Sum 1344 1362 1349 
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UJI ASUMSI KLASIK 

- UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 59 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,48760773 

Most Extreme Differences Absolute ,206 

Positive ,143 

Negative -,206 

Test Statistic ,206 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

- UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,781a ,610 ,596 1,514 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan_Kerja, Motivasi 

b. Dependent Variable: Kinerja 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 200,563 2 100,281 43,753 ,000b 

Residual 128,353 56 2,292   

Total 328,915 58    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan_Kerja, Motivasi 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,023 2,454  ,417 ,678 

Motivasi ,284 ,096 ,265 2,969 ,004 

Kepuasan_Kerja ,666 ,092 ,647 7,255 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 18,40 24,77 22,86 1,860 59 

Residual -4,104 3,560 ,000 1,488 59 

Std. Predicted Value -2,398 1,025 ,000 1,000 59 

Std. Residual -2,711 2,351 ,000 ,983 59 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

- UJI LINEARITAS 

Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kinerja  * Motivasi 59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 

Kinerja  * Kepuasan_Kerja 59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 
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Kinerja-Motivasi 

Report 

Kinerja   

Motiva

si Mean N 

Std. 

Deviation 

19 18,00 1 . 

20 21,61 18 2,118 

21 20,00 2 ,000 

22 20,00 2 ,000 

23 24,30 10 1,567 

24 25,00 1 . 

25 23,76 25 2,047 

Total 22,86 59 2,381 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja * 

Motivasi 

Between 

Groups 

(Combined) 129,977 6 21,663 5,662 ,000 

Linearity 79,937 1 79,937 20,894 ,000 

Deviation from 

Linearity 
50,041 5 10,008 2,616 ,035 

Within Groups 198,938 52 3,826   

Total 328,915 58    

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Kinerja * Motivasi ,493 ,243 ,629 ,395 
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Kinerja-Kepuasan Kerja 

Report 

Kinerja   

Kepuasan_K

erja Mean N 

Std. 

Deviation 

18 18,00 1 . 

20 20,59 17 1,661 

21 21,00 1 . 

22 23,50 2 2,121 

23 22,25 4 1,500 

24 22,67 3 2,309 

25 24,39 31 1,564 

Total 22,86 59 2,381 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja * 

Kepuasan_Kerja 

Between 

Groups 

(Combined) 189,526 6 31,588 11,784 ,000 

Linearity 180,363 1 180,363 67,286 ,000 

Deviation from 

Linearity 
9,163 5 1,833 ,684 ,638 

Within Groups 139,389 52 2,681   

Total 328,915 58    

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Kinerja * Kepuasan_Kerja ,741 ,548 ,759 ,576 
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- UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,023 2,454  ,417 ,678   

Motivasi ,284 ,096 ,265 2,969 ,004 ,876 1,142 

Kepuasan_Kerj

a 
,666 ,092 ,647 7,255 ,000 ,876 1,142 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Coefficient Correlationsa 

Model 

Kepuasan_Kerj

a Motivasi 

1 Correlations Kepuasan_Kerja 1,000 -,353 

Motivasi -,353 1,000 

Covariances Kepuasan_Kerja ,008 -,003 

Motivasi -,003 ,009 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Motivasi 

Kepuasan_Kerj

a 

1 1 2,990 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,006 21,999 ,00 ,59 ,75 

3 ,004 26,384 ,99 ,41 ,24 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 18,40 24,77 22,86 1,860 59 

Residual -4,104 3,560 ,000 1,488 59 

Std. Predicted Value -2,398 1,025 ,000 1,000 59 

Std. Residual -2,711 2,351 ,000 ,983 59 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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- UJI HETEROKEDASTISITAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,017 1,819  -,009 ,993   

Motivasi ,013 ,071 ,027 ,186 ,853 ,876 1,142 

Kepuasan_Kerja ,030 ,068 ,064 ,447 ,656 ,876 1,142 

a. Dependent Variable: Abs_RES 
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- UJI AUTOKORELASI DURBIN-WATSON 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,781a ,610 ,596 1,514 2,244 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
Tabel Durbin-Watson (DW), α = 5% 

Rumus : (k:N) maka (2;59) 

Pada tabel durbin watson menunjukkan angka dL dan dU 

dL : 1.5099 

dU : 1.6497 

Nilai Durbin Watson (d) adalah 2.224 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1.6497 

- UJI t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,023 2,454  ,417 ,678 

Motivasi ,284 ,096 ,265 2,969 ,004 

Kepuasan_Kerja ,666 ,092 ,647 7,255 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

- UJI F (SIMULTAN) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 200,563 2 100,281 43,753 ,000b 

Residual 128,353 56 2,292   

Total 328,915 58    

a. Dependent Variable: Kinerja 
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c. Predictors: (Constant), Kepuasan_Kerja, Motivasi 

 

- UJI KOEFISIEN REGRESI 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kepuasan 

Kerja, Motivasib 
. Enter 

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,781a ,610 ,596 1,514 2,244 

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

b. Dependent Variable: Kinerja 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 200,563 2 100,281 43,753 ,000b 

Residual 128,353 56 2,292   

Total 328,915 58    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Motivasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,023 2,454  ,417 ,678 

Motivasi ,284 ,096 ,265 2,969 ,004 

Kepuasan Kerja ,666 ,092 ,647 7,255 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 18,40 24,77 22,86 1,860 59 

Std. Predicted Value -2,398 1,025 ,000 1,000 59 

Standard Error of Predicted 

Value 
,212 ,518 ,335 ,068 59 

Adjusted Predicted Value 18,46 24,88 22,87 1,864 59 

Residual -4,104 3,560 ,000 1,488 59 

Std. Residual -2,711 2,351 ,000 ,983 59 

Stud. Residual -2,759 2,465 ,000 1,016 59 

Deleted Residual -4,250 3,912 -,001 1,590 59 

Stud. Deleted Residual -2,941 2,587 -,007 1,051 59 

Mahal. Distance ,158 5,810 1,966 1,220 59 

Cook's Distance ,000 ,201 ,023 ,048 59 

Centered Leverage Value ,003 ,100 ,034 ,021 59 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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