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Abstrak 

Baik tidaknya kinerja pegawai berkaitan erat dengan kemampuan dan lingkungan yang 

ada di organisasi. Seseorang mematuhi suatu organisasi mempunyai suatu harapan agar 

kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi. Kinerja pegawai dapt diperbaiki apabila pegawai 

mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan kapan mereka diperbolehkan 

berperan serta dalam proses menetapkan harapan-harapan tersebut dan kapan mereka 

dinilai dari hasil kerja mereka. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

faktor motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mengetahui variabel 

bebas yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai. Dengan jumlah sampel 97 

pegawai maka diperoleh hubungan yang kuat antara variabel dengan kinerja pegawai. 

 

Kata Kunci : motivasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, kinerja. 

 

PENDAHULUAN  

Persoalan yang paling sering ditemukan dalam sebuah organisasi baik dalam 

pemerintahan maupun swasta adalah mengelola sumber daya manusia, adapun modal, 

mesin dan teknologi yang dukuasai itu bersifat comportable namun tanpa manusia yang 

kompeten suatu organisasi tidak berarti apa-apa, manajemen dalam hal ini adalah tenaga 

kerja yang merupakan hal yang tidak sederhana karena masing-masing individu 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

Sumber daya manusia yang ada haruslah dikelola dengan penuh perhatian, sama 

halnya dengan sumber keuangan, modal dan material. Pengelolaan sumber daya manusia 

merupakan aktifitas yang perlu didalam semua organisasi atau perusahaan. Dalam arti 

yang lebih khusus adalah pencapaian tingkat kinerja sumber daya manusia (tenaga kerja) 

yang maksimal. 

Pengelolaan manusia pun merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan hal ini berhubungan erat dengan kinerja itu sendiri, bagaimana 
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mengelola manusia agar mereka menjadi manusia yang berkinerja, dan juga bagaimana 

mengelola organisasi atau perusahaan sebagai wadah manusia dalam mencapai suatu 

tujuan juga mencapai kinerja yang tinggi. 

Seorang pegawai yang baik dapat dinilai jika hasi pekerjaannya telah diselesaikan 

sesuai dengan standar atau aturan yang ditentukan dalam sebauh organisasi. Oleh karena 

itu kesadaran pegawai untuk mematuhi aturan kerja merupakan aspek penting yang harus 

ditaati pegawai.  

Draha (1999) berpendapat organisasi merupakan alat utuk mencapai efisiensi. 

Kerja itu sendiri merupakan sebuah proses dalam pencapaian tujuan, baik itu tujuan 

personal maupun tujuan sebuah organisasi.  

Suprihanto (1998) berpendapat hasil pekerjaan pegawai bukan hanya berkaitan 

dengan lingkungan fisik tetapi juga berasal dari kemampuan, disiplin, hubungan kerja 

serta kepemimpinan yang dapat menimbulkan motivasi pegawai untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan.    

Demikian halnya yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti pada 

Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

tidak terlepas dari sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam menjalankan roda 

organisasi. Kinerja organisasi berkaitan erat dengan input yang ada dalam organisasi, 

baik kemampuan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang mendukung 

pegawai dalam melaksanakan perkerjaan sehari-hari. Untuk meningkatkan kinerja 

pegawai memang seyogyanya harus didukung oleh semua komponen, dan yang paling 

penting adalah keinginan dari setiap pegawai itu sendiri agar mau melaksanakan 

perubahan yang menyangkut sikap (attitude), tingkah laku (behavior), dan tata nilai 

(value) yang diimplementasikan secara konsekuen dalam realita pelaksanaan yang dapat 

dilihat dari kinerja pegawai selaku pelayan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan 

pelatihan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara? 
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2. Dari beberapa faktor tersebut, faktor manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara? 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor motivasi, 

disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mengetahui variabel bebas yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara. 

 

KERANGKA TEORI 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat diperlukan adanya manusia 

karena manusia merupakan motor penggerak, tanpa manusia organisasi atau perusahaan 

tidak akan berfungsi. Manusia tidak dapat ditiru atau dijiplak sementara teknologi, 

prosedur kerja, dan struktur organisasi dapat ditiru atau dijiplak oleh orang lain. 

Kemampuan atau daya manusia dapat terus dikembangkan, bahkan hampir tanpa batas 

selanjutnya teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi tidak akan pernah 

berkembang lebih dulu dari perkembangan manusia karena ketiga komponen tersebut 

(teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi) diciptakan oleh manusia. 

Manusia merupakan faktor yang paling utama dalam mewujudkan tujuan 

organisasi, dengan kata lain tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan manusia yang 

disebut dengan bekerja sumber daya manusia merupakan proses pendaya guna manusia 

sebagai pegawai manusiawi agar potensi yang dimilikinya berfungsi secara maksimal 

bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.seperti yang diungkapkan Malayu 

Hasibuan (2001:10) berpendapat bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

ilmmu, pengatur hubungan dan peranan pegawai agar efektif dan efisisen membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. 

Manajemen sumber daya manusia menurut Sofyandi (2009:6) didefinisikan 

sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, 

organizing, leading & controlling, dalam setiap aktifitas/fungsi operasional SDM mulai 

dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi 

promosi, demosi & transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan 
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industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi 

produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif 

dan efisien. 

Selain itu terdapat pengertian lain, menurut Bohlarander dan Snell (2010:4) yakni 

suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan pegawai dalam instansi, 

membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para pegawai yang mempunyai 

kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja 

pegawai dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja.Jadi 

manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia dengan 

menerapkan fungsi manajemen dalam aktifitas operasional untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Kinerja  

Menurut Sedarmayanti (2007: 260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit 

dan dapat diukur (dibandingkan standar yang telah ditentukan). 

Menurut Rivai & Basri (2004:16).  Kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat 

individual, karena setiap pegawai memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam 

mengerjakan tugasnya. Kinerja bergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, 

dan kesempatan yang diperoleh. 

Menurut Wibowo ( 2007: 7) kinerja berasal dari pengertian performance. Ada 

pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. 

Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, 

tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Menurut Cormick & Tiffin 

(1980) dalam Sutrisno (2010:102), mendefinisikan sebagai kuantitas, kualitas, dan waktu 

yang digunakan dalam menjalankan tugas, dimana kuantitas adalah hasil yang dapat 

dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

kemudian kualitas adalah bagaimana seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu 

mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketepatan, sedangkan 

waktu kerja adalah mengenai jumlah absen yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya 

masa kerja dalam tahun yang telah dijalani. 
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Motivasi  

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kegairahan 

atau semangat kerja (work satisfaction) yang akhirnya bermuara pada meningkatan 

kinerja. Dalam mengelola organisasi atau perusahaan pimpinan harus mampu melakukan 

fungsi penggerak terhadap bawahan dengan baik, agar mereka dapat bekerja dengan baik 

dalam upaya pencapaian tujuan. 

Teori motivasi insting timbulnya berdasarkan teori evaluasi Charles Darwin. 

Darwin berpendapat bahwa tindakan yang intelligent merupakan repleks dan instingtif 

yang diwariskan. Oleh karena itu, tidak semua tingkah laku dapat direncanakan 

sebelumnya dan dikontrol oleh pikiran. 

Berdasarkan teori Darwin, selanjutnya Wiliam James Sigmund Freud, dan Mc 

Dougall mengembangkan teori insting dan menjadikan insting sebagai konsep yang 

penting dalam psikologi. Mc Dougall menyusun daftar insting yang berhubungan dengan 

semua tingkah laku : terbang, rasa jijik, rasa ingin tahu, kesukaan berkelahi, rasa rendah 

diri, menyatakan diri, kelahiran, reproduksi, lapar, berkelompok, ketamakan dan 

membangun. Motivasi merupakan kekuatan yang membangun seorang pegawai yang 

menimbulkan dan mengarahkan perilaku (Gibson, 1997:185). 

Menurut Sedarmayanti (2001), motivasi merupakan suatu daya pendorong yang 

dapat menyebabkan orang untuk berbuat sesuatu karena takut akan sesuatu, penilaian 

sangat bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga 

untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan penilaian kinerja dalam 

rangka pengembangan sumber daya manusia.  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental 

seorang pegawai harus siap mental yang siap secara psikofisik, artinya seorang pegawai 

harus siap mental, maupun fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan 

dicapai, mampu memanfaatkan dan mencapai situasi kerja (Anwar Prabu, 2002:68). 

Disiplin  
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Disiplin merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin sangat 

sulit untuk mewujudkan tujuan yang maksimal.  

Menurut Moenir (2002), disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, 

baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Disiplin harus 

ditumbuhkembangkan agar tumbuh pula ketertiban dan efisiensi. Ketidakdisiplinan dapat 

merusak kinerja organisasi atau perusahaan, disiplin merupakan faktor penentu dari 

berkualitas tidaknya manusia tersebut. Disiplin sangat diperlukan baik oleh individu yang 

bersangkutan maupun oleh organisasi atau perusahaan, disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan tertentu. 

Displin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut 

secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta 

meningkatkan prestasi kerjanya (Siagian, 2003:305). 

Siswanto (2002:278) mengatakan bahwa disiplin kerja amat erat kaitannya 

dengan motivasi dan moral kerja. Disiplin kerja dapat dikembangkan secara formal 

melalui suatu latihan pengambangan disiplin moralnya dalam bekerja dengan membagi 

waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. 

Menurut Moenir (2006) ada 2 jenis disiplin, yaitu:  

a. Disiplin waktu 

Disiplin waktu adalah jenis disiplin yang paling mudah dilihat dan  dikontrol 

baik oleh Manajemen yang bersangkutan maupun oleh masyarakat. Disiplin 

terhadap jam kerja misalnya melalui sistem daftar absensi yang baik atau sistem 

apel, dapat dipantau secara tepat dan cepat.  

b. Disiplin kerja  

Isi pekerjaan pada dasarnya terdiri dari metode pengerjaan, prosedur kerjanya, 

waktu dan jumlah unit yang telah ditetapkan dan mutu yang telah 

dibakukan.Aturan kerja ini dicakup satu istilah disiplin kerja.Betapapun 

tersedianya peralatan canggih yang serba otomatis, disiplin kerja dari tenaga 

kerja tetap menjadi andalan utama. 
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Kepemimpinan 

Dari sudut manajemen, seorang pemimpin harus mampu menetapkan tujuan yang 

hendak dicapai oleh organisasi atau perusahaan, dalam konteks ini seorang pemimpin 

harus merancang taktik dan strategi yang tepat. Dengan adanya taktik dan strategi yang 

tepat tersebut maka langkah yang akan ditempuh oleh organisasi atau perusahaantersebut 

akan berjalan lebih efisien dan efektif. Baik efesien dan efektif dalam hal penggunaan 

anggaran, waktu dan tenaga bawahan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan 

mengingat banyaknya pesaing, demikian juga salah dalam pengambilan keputusan 

tentunya harus berhadapan dengan sejumlah konsekuensi seperti dana, waktu, dan tenaga. 

Menurut Trisnawati (2005), kepemimpinan diartikan sebagai proses 

mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah 

ditugaskan kepada mereka. Kepemimpinan adalah kemampuan dalam mengatur, 

memberi pengaruh serta memperoleh komitmen dari sebuah tim terhadap sasaran 

kerjanya. Selain itu pemimpin yang baik harus dapat menyelaraskan kebutuhan 

kelompok di mana untuk mengembangkan nilai-nilai dan sesuatu yang menarik 

Menurut Tohardi (2002) kepemimpinan merupakan suatu proses  untuk member 

pengaruh terhadap kegiatan suatu kelompok yang terorganisasi dalam usaha menentukan 

tujuan dan pencapaian kinerja yang baik. 

Dalam definisi secara luas, Nurkolis (2003:153) mengutip pendapat Gary A. 

Yulk bahwa kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga 

mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa kepada para pengikutnya, 

pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan, memelihara hubungan 

kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di 

luar kelompok atau organisasi. 

 

 

Pendidikan dan Pelatihan  

Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku, 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 3, No. 1 Maret 2019 
 

 

101 
 
 

dalam waktu yang relative singkat  dan dengan metode yang lebih mengutamakan 

praktek dari pada teori (Inpres No. 15 Tahun 1974, pelaksanaan kepres No. 34 Tahun 

1974 pasar 2). 

Pendidikan sebagai totalitas interaksi manusia untuk pengembangan manusia 

seutuhnya, dan pendidikan merupakan proses yang terus menerus yang senantiasa 

berkembang, dengan dihadapakan pada masalah keterbatasan sumber. Oleh sebab itu, 

perlu diterapkan suatu system manajemen yang memungkinkan keberhasilan misi 

pendidikan. 

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini agar seorang pegawai dapat memiliki 

konsep berpikir dan menambah wawasan yang luas seputar tugas dan tanggung jawabnya 

serta diharapkan akan dapat memacu tingkat kesadaran di dalam diri mereka untuk selalu 

patuh pada peraturan dan disiplin kerja, dan menimbulkan semangat kinerja yang relative 

cukup tinggi, karena mereka meraas ikut memiliki segala sesuatunya yang selalu harus 

dijaga dan dipelihara demi suatu kontinuitas organisasi. 

Menurut Mulia Nasution (2000:71) bahwa pendidikan dan pelatihan secara 

konsepsional maupun pelaksanaannya sangat berbeda, walaupun tujuan dilaksanakan 

program ini adalah sama, yaitu meningkatkan kemampuan (pola pikir dan keterampilan) 

guna mendapatkan produktivitas yang meningkat.  

Flippo (1992), mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai memang 

sangat diperlukan untuk menciptakan kinerja ang maksimal karena tujuan utamanya 

adalah untuk menciptakan pegawai yang berkualitas.  

 

 

 

 

 

 

Kerangka Konseptual  

 

 

Kiner 

 

Motivasi Kerja 

(Sedarmayanti: 

2001) 
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Hipotesis  

Berdasarkan uraian tersebut anggapan sementara terhadap permasalahan tentak 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah  

1. Variabel motivasi, disiplin , kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan, secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai  

2. Variabel disiplin memberikan pengaruh yang dominan terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

 

METODE PENELITIAN  

Definisi Operasional  

1. Kinerja pegawai (Y) 

Dalam penelitian ini hkinerja merupakan hasil kerja yang kongkret, dapat diukur dan 

diamati dalam waktu tertentuyang diperlihatkan seseorang dalam sebuah 

organisasiyang bersifat nin fisik dan fisik dengan memenuhi standar kerja yang teka 

ditentukan oleh instansi tersebut, dengan indicator : 

- Kualitas pekerjaan  

Kepemimpinan 

(Tohardi: 2002) 

Disiplin (Moenir: 

2002) 

Pendidikan & 

Pelatihan (Flippo: 

1992) 

Kinerja 

Pegawai 
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- Sikap 

- Kreativitas  

2. Motivasi kerja (X1) 

Motivasi kerja merupakan kegiatan yang bias dilakukan oleh seseorang pimpinan 

untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat kerja atau melakukan 

tindakan dari pekerjaan  utnuk mencapai suatu tujuan, dengan indicator sebagai 

berikut : 

- Keamanan dlam melakukan pekerjaan  

- Pengakuan atas hasil pekerjaan  

- Kerja sama dengan sesame pegawai 

3. Disiplin (X2) 

Disiplin merupakan suatu bentuk pelatihan atau perilakuk pegawai melalui proses 

ketaatan, kesetiaan, kepada peraturan yang beralaku, dengan indicator : 

- Kehadiran  

- Kepatuhan pegawai 

- Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

4. Kepemimpinan (X3) 

Sebagai penilaian pegawai langsung atas sikap, perilaku dan gaya kepemimpinan, 

dengan indukator : 

- Perhatian  

- Dorongan  

- Pembagian pekerjaan  

5. Pendidikan dan pelatihan (X4) 

Pendidikan dan pelatihan sebagai penilaian langsung dari pegawai dan kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan dir, dengan indicator : 

- Peluang mengikuti pelatihan 

- Ketersediaan peluang menempuh pendidikan  

- Mengikuti seminar dan pengembangan karier  

 

Wilayah Penelitian  
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Penelitian  ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai 

Kartanegara, yang berdomisili di Jalan Pesut Tenggarong. 

Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada 

kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah 128 0rang. Dari 

jumlah populasi 128 pegawai, dengan presisi 5% atau level of convidence sebesar 95% 

maka jumlah sampel adalah 97 pegawai. Instrument yang digunakan untuk menjaring 

data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner yang berisikan rincian 

mengenai nomor responden, variabel beserta indikatornya yang meliputi variabel 

motivasi, disiplin, kepimpinan, serta pendidikan dan pelatihan yang merupakan variabel 

yang dapa menyebabkan peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.   

 

Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain : 

1. Library research (penelitian kepustakaan) : penelitian kepustakaan dilakukan untuk 

mengumpulkan data bagi kepentingan teoritis yaitu mengambil data yang 

berhubungan dengn teori-teori yang sangat erat kaitannya dalam penelitian ini. 

2. Field research (penelitian lapangan)  : dilakukan untuk mengumpulkan data 

langsung terhadap obyek penelitian atau responden melalui tahapan pengumpulan 

data seperti : 

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek 

penelitian  

b. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab langsung atau secara isan terhadap 

responden untuk mengetahui gambaran secara umum  

c. Kuisioner yaitu mengedarkan sejumlah daftar pertanyan guna memperoleh data 

yang lebih lengkap. 

 

Teknik Analisis Data 

Regresi Berganda 
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Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa 

kuantitatif. Dimana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil dengan menggunakan analisis regresi 

berganda (Multiple regresional analisis). Dalam analisis regresi, selain mengukur 

kekuatan hubungan  antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2006). 

Model Model penelitian ini dapat dijelaskan dengan model linier berganda 

menurut  Sugiyono (2005: 253) sebagai berikut: 

 Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

dimana : 

Y   = kinerja pegawai 

X1   = motivasi  

X2   = disiplin 

X3  = kepemimpinan  

X4  = pendidikan dan pelatihan   

b1,b2,b3, b4  = besaran koefisien dari masing-masing variabel 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui  hubungan antara variabel tidak 

bebas dengan variabel bebas. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus  𝑅 =  √𝑅2. 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara variabel 

tidak bebas dengan variabel bebas. 

Uji statistik dilakukan dalam penelitian ini dimana variabel-variabel yang 

terlibat diolah dengan menggunakan modul SPSS Linier Multiple Regression. 

Analisis Data  

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut: 

 Y = 1,295 + 0,689 X1 + 0,092 X2 + 0,116 X3 + 0,152 X4 

Dalam persamaan tersebut di atas dapat dilihat bahwaw semua variabel bebas 

yang terdiri dari motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan secara 

bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

terkait yaitu kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.  
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Berdasarkan uji F bahwa dari keempat variabel yang diteliti tersebut mempunyai 

pengaruh bermakna terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai 

Kartanegara, karena nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu Fhitung = 10,688 > Ftabel = 2,19 

hal ini berarti bahwa secara simultan besar kecilnya kinerja pegawai ini dipengaruhi oleh 

besar kecilnya motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan. 

Secara parsial, hanya variabel motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Sedangkan variabel lainnya yang terdiri dari variabel disiplin, 

kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Variabel motivasi (X1) berdasarkan hasil nilai interval yang 

disebarkan melalui kuisioner mempunyai nilai 3,58 yang artinya menurut pendapat dari 

responden pada variabel motivasi mempunyai pengaruh yang baik terhadap peningkatan 

kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara parsial 

dilihat dari hasil perhitungan variabel motivasi menunjukkan pengaruh yang signifikan, 

ini disebabkan karena banyak pegawai yang merasakan bahwa motivasi yang mereka 

miliki dapat meningkatkan kinerja mereka lakukan motivasi yang diperoleh tidak hanya 

dari kepala dinas saja tetapi motivasi dari kepala bagian ruangan dan dari sesama rekan 

kerja. 

 

Variabel disiplin (X2) bedasarkan hasil nilai interval yang disebarkan melalui 

kuisioner mempunyai nilai 3,73 yang artinya menurut pendapat dari responden pada 

variabel disiplin mempunyai pengaruh yang baik terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

Variabel yang tidak berpengaruh signifikan pada penelitian ini berdasarkan perhitungan 

adalah disiplin (X2), dapat diartikan bahwa banyak pegawai yang merasakan bahwa 

tingkat disiplin tidak terlalu diperhatikan oleh mereka. Terkadang mereka melaksanakan 

kewajibannya tidak konsisten. Banyak diantara para pegawai, yang datang ke Dinas 

Perhubungan  tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Variabel kepemimpinan (X3) berdasarkan hasil nilai interval yang disebarkan 

melalui kuisioner mempunyai nilai 3,32 yang artinya menurut pendapat dari responden 

pada variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang cukup baik terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan berdasarkan 
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hasil perhitungan adalah kepemimpinan, dapat diartikan bahwa banyak pegawai yang 

merasakan bahwa dari sikap kepemimpinan atau kepala dinas tidak terlalu 

memperhatikan kinerja dari bawahannya. Sehingga komunikasi antara pimpinan dan 

bawahan tidak dapat terjalin dengan baik. 

Variabel pendidikan dan pelatihan (X4) berdasarkan hasil nilai interval yang 

disebarkan melalui kuisioner mempunyai nilai 3,66 yang artinya menurut pendapat dari 

responden pada variabel pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh yang baik 

terhadap peningkatan kinerja pegawai. Variabel pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

nilai tidak mempunyai pengaruh yang signifikan yang dapat diartikan bahwa banyak 

pegawai yang masih berpendidikan tidak layak (rendah) dan mereka pada umumnya 

melaksakan pelatihan itu sekedarnya. Sehingga pada saat mereka pulang dari pelatihan 

tersebut, mereka tidak bias mengaplikasikan apa yang mereka dapat pada pelatihan 

tersebut secara optimal. 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa variabel motivasi, disiplin, 

kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan, memiliki pengaruh terhadap kinerja 

pegawai sebesar koefisien determininasi R2 Square 0,416 atau 41,6%, sedangkan sisanya 

sebesar 58,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. Untuk mengetahui secara parsial variabel mana yang paling 

dominan terhadap kinerja pegawai, maka perlu di uji dengan menggunakan alat uji t, 

yaitu dengan membandingkan antara  thitung dengan ttabel dengan taraf signifikan a = 5%, 

degree of freedom (df) (n – k – 1) = 97 – 4 – 1 = 92, maka diperoleh ttabel = 1,980.  

Jika diperhatikan secara parsial, pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

kinerja pegawai adalah sebagai berikut : 

1. Variabel motivasi (X1) diperoleh nilai thitung > ttabel = 5,640 > 1,980 dan taraf 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,50 yang berarti variabel X1 mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Y. 

2. Variabel disiplin (X2) diperoleh nilai thitung > ttabel = 0,730 < 1,980 dan taraf 

signifikansi sebesar 0,467 > 0,05 yang berarti variabel X2 mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Y. 
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3. Variabel kepemimpinan (X3) diperoleh nilai thitung > ttabel = 1,188 < 1,980 dan taraf 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,50 yang berarti variabel X1 mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Y. 

4. Variabel pendidikan dan pelatihan (X4) diperoleh nilai thitung < ttabel = 1,169 < 1,980 

dan taraf signifikansi sebesar 0,238 > 0,50 yang berarti variabel X4 mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi (X1) 

merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel terikat (Y), hal 

ini terbukti dari standardized koefisients menunjukkan nilai tertinggi yaitu 0,652. Hal ini 

disebabkan karena banyak pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 

yang merasakan bahwa motivasi yang mereka miliki dapat meningkatkan kinerja yang 

mereka lakukan. Karena motivasi merupakan salah satu unsur utama yang mendorong 

seseorang tersebut semangat dalam bekerja walaupun motivasi yang mereka dapat tidak 

hanya dari pimpinan tetapi juga dari rekan kerja. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama yang telah dikemukakan yang menyatakan variabel motivasi, 

disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan, secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong dapat diterima dan 

terbukti, karena Fhitung = 10,688 > Ftabel = 2,19. Hal ini bearti bahwa secara 

simultan besar kecilnya motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan 

pelatihan. Koefisien korelasi (R) adalah 0,645 yang berarti mempunyai 

hubungan yang kuat antara kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kutai 

Kartanegara dengan motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan dan 

pelatihan sebesar 64,50%. Sedangkan nilai R square (R2) sebesar 0,416 yang 

berarti kinerja pegawai ditentukan sebesar 41,60% dan selebihnya sebesar 
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58,40% dipengaruhi oleh variabel  lain tidak diperhitungkan dalam penelitian 

ini. 

2. Hipotesis kedua yang telah dikemukakan yang menyatakan variabel disiplin 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan ditolak karena 

berdasarkan hasil perhitungan bahwa variabel motivasi (X1) saja yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) hal ini terbuktu dari 

standardized koefisient menunjukkan nilai tertinggi yaitu 0,652. 

3. Hasil perhitungan regresi linier berganda dapat dilihat bahwa semua variabel 

bebas yang mempunyai nilai positif, yang berarti bahwa variabel bebas 

tersebut yang terdiri dari motivasi, disiplin, kepemimpinan, serta pendidikan 

dan pelatihan secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran penelitian ini : 

1. Kepada Kepala Dinas sebaiknya variabel-variabel seperti motivasi, disiplin, 

kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan lebih ditingkatkan lagi dengan 

lebih mengoptimalkan dan harus selalu adanya pendekatan kepemimpinan yang 

mampu menggerakkan dan memotivasi kerja pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan sebagai tanggung jawab pegawai. 

2. Variabel motivasi yang sangat dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai, 

maka sebagai Kepala Dinas perlu terus menerus mempertahankan pola motivasi 

yang selama ini dijalankan tanpa mengesampingkan variabel lain seperti disiplin, 

kepemimpinan, serta pendidikan dan pelatihan. 
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