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ABSTRAKSI
Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada
pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu instansi di
hubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu
konstruksi multi dimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor pendidikan, motivasi
dan budaya kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pegawai
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak dengan mengambil keseluruhan
populasi sebagai sampling penelitian.
Penelitian dilakukan dengan cara melakukan survey menggunakan kuesioner
yang dirancang dalam skala likert ditujukan kepada 35 responden. Analisis yang
dilakukan menggunakan instrumen uji terhadap variabel penelitian yang meliputi
reliabilitas dan normalitas; analisis korelasi product moment; analisis regresi linear
berganda; serta uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif tetapi
tidak signifikan antara pendidikan dengan kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.
Hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai pada BP2T Kota Pontianak
positif dan signifikan, dan hubungan antara budaya kerja dan kinerja pegawai juga
positif dan signifikan. Hubungan variabel independen meliputi Pendidikan, Motivasi
dan Budaya Kerja secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kinerja
Pegawai) pada BP2T Kota Pontianak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal
ini membuktikan bahwa tiap variabel independen tersebut secara bersama-sama
berkontribusi dalam pencapaian kinerja pegawai BP2T secara keseluruhan.
Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Pendidikan, Motivasi, Budaya Kerja, Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak.
Pendahuluan
Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada
pihak-pihak tertentu. Sehingga dapat di peroleh informasi tentang tingkat
pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu
organisasi serta

mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan

operasional yang di ambil (Rasul, 2000:7). Dengan adanya informasi mengenai
kinerja, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan,
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meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi sebagai bahan untuk
perencanaan serta untuk menentukan tingkat keberhasilan. Kinerja digunakan untuk
melakukan penilaian secara mengenai efektifitas

operasional suatu organisasi

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Peningkatan kinerja dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh motivasi kerja.
Menurut Siagian (2004:7) motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motif
bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan
ikhlas untuk mencapai tujuan. Timbulnya motivasi pada diri seorang ditentukan dari
oleh adanya kebutuhan hidup. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka
seorang akan giat bekerja dan dapat meningkatkan kinerjanya.
Kinerja juga dipengaruhi oleh pendidikan yang dimiliki oleh pegawai.
Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi
peranannya yang akan datang. Tingkat pendidikan yang tinggi menunjang dalam
pencapaian kinerja pegawai karena pendidikan yang rendah menyebabkan pegawai
sulit menyerap berbagai informasi yang berhubungan dengan kegiatannya.
Selain motivasi dan pendidikan, kinerja pegawai juga dipengaruhi budaya
kerja. Budaya kerja adalah cara kerja sehari-hari yang bermutu dan selalu mendasari
nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi, memberi inspirasi, untuk
senantiasa bekerja lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani
(Kemenpan Nomor 25/KEP/M.PAN/04/2002). Semakin kuat budaya kerja , semakin
tinggi komitmen dan kemampuan yang dirasakan pegawai.
Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan
perijinan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak membentuk unit pelayanan
terpadu berupa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Unit ini mewadahi
beberapa pelayanan yang

sebelumnya tersebar di beberapa Unit Kerja dan

memperpendek alur birokrasi. Semua dilakukan dalam rangka memberikan
pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.
Belum maksimalnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak mendorong peneliti untuk
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mengadakan penelitian tentang apa yang menyebabkan pencapaian kinerja pegawai
BP2T Kota Pontianak belum maksimal. Penelitian ini berusaha menjelaskan apakah
terdapat hubungan antara pendidikan, motivasi dan budaya kerja terhadap kinerja
pegawai BP2T Kota Pontianak, sehingga dapat dilakukan perubahan untuk
meningkatkan kinerja kerja pegawai dan tercapainya visi BP2T Kota Pontianak.
Fokus permasalahan yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.

Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan dengan
kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.

2.

Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dengan
kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.

3.

Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara budaya kerja dengan
kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.

4.

Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara pendidikan, motivasi dan
budaya kerja secara bersama-sama terhadap kinerja BP2T Kota Pontianak.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab masingmasing. Dengan demikian kinerja merupakan kondisi yang harus diketahuai dan
diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui sejauhmana tingkat
pencapaian suatu organisasi dihubungkan dengan visi yang diembannya. Kinerja
merefleksikan seberapa baik tepat seorang individu memenuhi pekerjaannya.
Menurut Tsui (1997:1120) kinerja pegawai dapat diukur dengan:
a.

Kualitas, adalah baik tidaknya hasil pekerjaan seseorang dalam mengerjakan
pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi.

b.

Kuantitas, adalah jumlah hasil pekerjaan seseorang dalam menyelesaikan
pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.

c.

Kreatif, adalah bagaimana karyawan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan
dengan kemampuannya..

d.

Kemampuan, adalah pengetahuan karyawan dalam bidang yang sehubungan
dengan pekerjaannya.
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Pendidikan mempunyai peranan penting meningkatkan kualitas kemampuan
profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan memiliki bekal
agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berfikir sistematik agar dapat
memecahkan masalah dalam kehidupan di kemudian hari (Sedarmayanti, 1997:32).
Menurut Tilaar (1997:151) pendidikan mempunyai peranan untuk mendidik
warga negara agar memiliki dasar karakteristik seorang tenaga kerja yang
dibutuhkan, sedangkan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan
sesuatu dengan lebih cepat dan tepat, sedangkan latihan membentuk dan
meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian semakin tinggi tingkat
pendidikan dan latihan seseorang semakin besar tingkat kinerja yang dicapai.
Menurut Sedarmayanti (2001:66), motivasi dapat diartikan sebagai usaha
pendorong yang akan menyebabkan orang berbuat sesuatu. Motivasi akan
mendorong aktifitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian
kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.
Untuk mengukur motivasi, indikator yang digunakan mengacu kepada konsep
pengukuran yang dikemukakan oleh Herzberg sebagaimana dikutip dalam Siagian
(2004:164) yang mana terdiri dari:
a.

Keberhasilan pelaksanaan tugas (Achievement)

b.

Pengakuan/penghargaan (Recognation)

c.

Pekerjaan itu sendiri (The Work it self)

d.

Tanggung jawab (Responsibilities)

e.

Pengembangan (Advancement)
Slocum dalam West (2000:128) mendefinisikan budaya kerja sebagai asumsi-

asumsi dan pola-pola makna yang mendasar yang dianggap selayaknya dianut dan
dimanifestasikan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam organisasi. Budaya
diartikan juga sebagai seperangkat perilaku, perasaan dan kerangka psikologis yang
terinternalisasi sangat dalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi, sehingga
untuk merubah budaya haruslah juga merubah paradigma orang yang telah melekat.
Dengan demikian, setiap fungsi atau proses kerja mempunyai perbedaan dalam
cara kerjanya yang mengakibatkan perbedaan nilai-nilai yang diambil dalam
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kerangka kerja organisasi. Hal tersebut meliputi nilai-nilai
nilai apa saja yang dimiliki,
bagaimana perilaku setiap orang akan mempengaruhi kerja m
mereka,
ereka, kemudian
k
falsafah yang dianutnya.
Dari berbagai pengertian, dapat disimpulkan bahwa budaya kerja adalah sikap
atau perilaku seseorang dalam melaksanakan kerja sehari
sehari-hari berdasarkan nilai-nilai
nilai
yang dianut, sehingga menjadi motivator, memberi inspirasi untuk bekerja lebih baik
dan memuaskan semua pihak. Sedangkan budaya kerja aparatur negara dapat
dipahami sebagai cara pandang atau suasana hati yang menumbuhkan keyakinan
yang kuat atas dasar nilai- nilai yang diyakininya, serta memiliki semangat
semanga yang
tinggi dan sungguh-sungguh
sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja terbaik.
Indikator
ndikator yang digunakan untuk menilai budaya kerja adalah sebagai berikut:
a.

Profesionalisme

b.

Disiplin

c.

Kerjasama

d.

Jujur
Berdasarkan penjelasan di atas
atas, maka kerangka konseptual untuk melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sumber : Hasil Analisa
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
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Metoda Penelitian
Penelitian ini adalah explanatory research karena menjelaskan hubungan
kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 1995 :5). Dalam hal
ini menjelaskan hubungan antara pendidikan, motivasi dan budaya kerja dengan
kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak
A. Operasionalisasi Variabel
variabel-variabel yang akan dianalisi dalam penelitian ini meliputi:
1.

Variabel terikat ( Y) adalah variabel Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak
yang diukur dengan kuesioner dengan indikator sebagai berikut :
Tabel 1
Indikator dan Sub Indikator Kinerja
Variabel
Kinerja

Indikator
1. Kualitas Kerja
2. Kuantitas Kerja
3. Kemampuan

4. Keandalan

2.

Sub Indikator
Ketelitian dan kecepatan dalam bekerja
Keterampilan dan kecakapan kerja
Beban kerja
Kemampuan dalam mencapai target
Pengetahuan terhadap tugas
Pengetahuan terhadap visi, misi dan
tujuan organisasi
a. Mempunyai inisiatif
b. Penyelesaian tugas
a.
b.
a.
b.
a.
b.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini terdiri dari:
a.

Variabel pendidikan (X1) yaitu tingkat pendidikan yang pernah
ditempuh responden dengan indikator sebagai berikut :
§ X1.1. Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas/Sederajat
§ X1.2. Tamat Diploma (D3)
§ X1.3. Tamat Sarjana Strata 1 (S1)
§ X1.4. Tamat Sarjana Strata 2 (S2)

b.

Variabel motivasi (X2) yaitu pernyataan responden yang berkaitan
dengan daya dorong pegawai BP2T Kota Pontianak untuk berkinerja
lebih baik atau kurang baik dengan indikator dan sub indikator sebagai
berikut :
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Tabel 2
Indikator dan Sub Indikator Motivasi
Variabel

Indikator

Motivasi

1. Keberhasilan

a.
b.

Mengerjakan tugas sesuai target
Memberikan kesempatan berkarya

2. Pengakuan/Penghargaan

a.
b.

Pengakuan atas prestasi bawahan
Penghargaan bagi yang berprestasi

3. Pekerjaan itu sendiri

a. Menyukai tantangan kerja
b. Penempatan pegawai sesuai keahlian

4. Tanggung jawab

a. Pemberian kepercayaan kepada bawahan
b. Pemberian sanksi
a. Pemberian promosi/jabatan
b. Kesempatan untuk mengikuti diklat

5. Pengembangan

c.

Sub Indikator

Variabel budaya kerja (X3) yaitu pernyataan responden tentang
semangat kerja yang berkaitan dengan tujuan kerja, sistem kerja,
prioritas kerja. Indikator dan Sub Indikator budaya kerja adalah sebagai
berikut :
Tabel 3
Indikator dan Sub indikator Budaya Kerja
Variabel
Budaya Kerja

Indikator
1. Profesionalisme
2. Disiplin
3. Kerjasama
4. Kejujuran

a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.

Sub Indikator
Mengetahui SOP
Mengetahui TUPOKSI
Kehadiran tepat waktu
Melaksanakan tugas tepat waktu
Kerjasama dalam tim
Kerjasama dengan pihak luar
Ketaatan terhadap aturan

B. Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:
1.

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan dengan kinerja
pegawai BP2T Kota Pontianak.

2.

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dengan kinerja
pegawai BP2T Kota Pontianak.

3.

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara budaya kerja dengan
kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.

4.

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendidikan, motivasi dan
budaya kerja terhadap kinerja kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.
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C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pegawai BP2T Kota Pontianak.
Penulis menggunakan metode total sampling yakni seluruh populasi menjadi
anggota yang akan diamati sebagai sampel karena sampel yang besar cenderung
memberikan atau lebih mendekati nilai sesungguhnya terhadap populasi atau dapat
dikatakan semakin kecil pula kesalahan (penyimpangan terhadap nilai populasi).
Teknik Analisis
Dalam menganalisis hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat
digunakan teknik korelasi, teknik regresi sederhana dan regresi linier berganda.
Dengan teknik korelasi akan diperoleh kuat tidaknya korelasi antara variabel bebas
dengan variabel terikat. Selanjutnya dengan teknik regresi akan diperoleh persamaan
hubungan dalam bentuk persamaan linier yang dimaksudkan sebagai persamaan
yang dapat mengestimasikan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.
Uji Instrumen Penelitian
1) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat dipercaya.
Suatu instrumen akan reliabel apabila instrumen tersebut dipakai dua kali untuk
mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif
konsisten. Pengujiannya dilakukan dengan uji Alpha Cronbach dengan rumus
yang dikutip oleh Riduwan (2004,125) adalah :

Dimana :

Ò=

− 1

1−

∑

Reliabilitas ditentukan dengan cara membandingkan nilai alpha’s Cronbach
dengan nilai alpha kritis, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila a > 0,6 maka pernyataan reliabel
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b. Apabila a < 0,6 maka pernyataan tidak reliabel
Lebih lanjut menurut Arikunto (2002:245), koefisen reliabilitas dapat
dikelompokkan menjadi lima kriteria yaitu :
Tabel 4
Kriteria Koefisien Reliabilitas
Koefisien Reliabilitas
< 0,200
0,200 – 0,399
0,400 – 0,599
0,600 – 0,799
0,800 – 1,000

Kriteria
Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

3) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi
normal atau tidak. Apabila analisis menggunakan metode parametrik, maka
persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang
normal. Apabila data dari setiap variabel tidak

normal, maka pengujian

hipotesis tidak dapat menggunakan statistik parametris (Sugiyono, 2004:173).
Pada penelitian ini, pengujian menggunakan alat uji one-sample KolmogorovSmirnov Test, dengan kriteria uji (Santoso, 2010):
a. Membandingkan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung dengan KolmogorovSmirnov tabel, dengabn ketentuan:
1. Jika Kolmogorov-Smirnov hitung < Kolmogorov-Smirnov tabel, maka
data berdistribusi normal
2. Jika Kolmogorov-Smirnov hitung > Kolmogorov-Smirnov tabel, maka
data tidak berdistribusi normal
Nilai Kolmogorov-Smirnov hitung dilihat dari angka D pada tampilan
output one-sampe Kolmogorov-Smirnov Test pada keterangan Absolute.
Nilai Kolmogorov-Smirnov tabel dapat dihitung dengan rumus (α= 0,05):
î=

1,36
√

Dimana n adalah jumlah responden/data. Dalam penelitian ini jumlah
responden adalah 35 maka didapat nilai Kolmogorov-Smirnov tabel adalah:
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î=

1,36
√35

= 0,229

b. Dengan melihat kurva Normal QQ Plot. Data dinyatakan berdistribusi
normal bila data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal.
Analisis korelasi
Analisis Korelasi yang digunakan adalah rumus yang dikutip oleh Riduwan
(2004:138) yaitu:

Dimana :
r
Y

? ƘƼ − ? Ƙ ( ? Ƽ )
( ?Ƙ ) . ( ?Ƽ ) − ( ?Ƽ ) )

=

= Koefisien Korelasi
= Variabel terikat

X = Variabel bebas
n = Jumlah sampel

Dari rumus r, dapat diketahui terdapat hubungan atau tidaknya variabel bebas
terhadap variabel terikatnya. Untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat
hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti pada tabel 5.
Tabel 5
Kriteria Peniliaian Korelasi
Interval Koefisien
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 0,1000

Tingkat Hubungan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menganalisis pengaruh variabel komitmen organisasi, motivasi kerja, dan
budaya kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di lingkungan BP2T
Kota Pontianak dengan persamaan linier sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Dimana:
a
b1
b2
b3
Y

=
=
=
=
=

Konstanta
Koefisien regresi variabel X1
Koefisien regresi variabel X2
Koefisien regresi variabel X3
Kinerja

X1
X2
X3
e

=
=
=
=

Pendidikan
Motivasi
Budaya kerja
Faktor kesalahan
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Uji Hipotesis
1). Uji Parsial (Uji- t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro,
2003). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu variabel bebas
bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji
koefisien regresi (uji t) menguji apakah tingkat signifikansi, yang berarti
berpengaruh atau tidak berpengaruh, uji koefisien regresi digambarkan:
a. Rumusan hipotesis:
Ho : ß = 0
Ha : ß ? 0
b. Pengujian dengan t hitung adalah sebagai berikut:
c. Kriteria Uji
Ho diterima apabila –t (α / 2; n – k) ≤ t hitung ≤ t (α / 2; n – k)
Ho ditolak apabila t hitung > t (α / 2; n– k) atau –t hitung < -t (α / 2; n – k)
2). Uji Simultan (Uji-F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel terikat (Kuncoro, 2003, 98).
Formula uji F:
H0 : ß1 = ß2 = ß3 = 0 (tidak ada pengaruh signifikan antara pendidikan,
motivasi kerja, dan budaya kerja terhadap kinerja)
Ha : ß1 ? ß2 ? ß3 ? 0
ß1, ß2, ß3 ? 0

(ada pengaruh signifikan antara pendidikan,
motivasi kerja, dan budaya kerja terhadap kinerja)

Statistik uji digunakan dalam uji F adalah:
;a :

ß=

Dengan derajat bebas (K-1), (N-K)

ǢǢ / ( − )
Ǣ /( − )

dimana :
SSR = jumlah kuadrat regresi
SE = jumlah kuadrat sisa

N = jumlah pengamatan
K = jumlah parameter
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Kriteria Uji:
F hitung < F tabel maka Ho diterima, Ha ditolak
F hitung > F tabel maka Ho ditolak, Ha diterima
Jika Ho ditolak berarti minimal ada satu variabel bebas yang digunakan
berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika Ho diterima
berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak ada yang berpengaruh
terhadap va riabel terikat
3). Penentuan Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik
dalam analisis regresi ini, yaitu dengan membandingkan nilai koefisien
determinan. Jika R2 semakin mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat.
Pada penelitian ini, seluruh pengolahan data dan analisis dilakukan dengan
menggunakan piranti lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS).
Pembahasan
Salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian adalah
memastikan bahwa instrumen penelitian yang dirancang mampu merepresentasikan
kondisi yang terjadi melalui data yang diperoleh secara valid. Untuk itu perlu
dilakukan pengujian terhadap instrument penelitian yang telah diracang dalam
penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan uji Alpha Cronbach, apabila nilai a >
0,6 maka pernyataan reliable dan sebaliknya.
Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Terhadap Pertanyaan Setiap Variabel dan Indikator Penelitian
Variabel

Indikator

- Kualitas Kerja
- Kuantitas Kerja
- Kemampuan
- Keandalan
Pendidikan
- Tingkat Pendidikan
- Keberhasilan
- Pengakuan/Penghargaan
Motivasi
- Pekerjaan Itu Sendiri
- Tanggung Jawab
- Pengembangan
- Profesionalisme
- Disiplin
Budaya Kerja
- Kerja Sama
- Kejujuran
Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS).
Kinerja

Nomor Pertanyaan
1,2,3,4
5,6,7,8,9
10,11,12
13,14,15,16
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12,13
14,15,16,17,18
19,20
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12,13
14,15,16

Nilai Alpha
Cronbach
0,701
0,770
0,779
0,767
0,748
0,716
0,815
0,713
0,769
0,842
0,765
0,792
0,701
0,803

Tingkat
Reliabilitas
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut terlihat nilai Alpha Cronbach pada
masing-masing variabel dan indikator memiliki kriteria tinggi dan bahkan pada
indikator Pengakuan/Penghargaan, pengembangan dan kejujuran menunjukkan
tingkat relaibilitas sangat tinggi. Hal ini menunjukkan seluruh pertanyaan dalam
questioner reliable atau andal.
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang dimiliki terdistribusi
normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Hasil uji normalitas
menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap variabel Y
(Kinerja), X1 (Pendidikan), X2 (Motivasi) dan X3 (Budaya) adalah sebagai berikut:
Tabel 7
Hasil Uji Normalitas Terhadap Data Pada Setiap Variabel Penelitian
Variabel

Kinerja
Pendidikan

Motivasi

Budaya Kerja

Nomor
Pertanyaan

Indikator
-

Kualitas Kerja
Kuantitas Kerja
Kemampuan
Keandalan
Tingkat Pendidikan
Keberhasilan
Pengakuan/Penghargaan
Pekerjaan Itu Sendiri
Tanggung Jawab
Pengembangan
Profesionalisme
Disiplin
Kerja Sama
Kejujuran

1,2,3,4
5,6,7,8,9
10,11,12
13,14,15,16
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12,13
14,15,16,17,18
19,20
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12,13
14,15,16

KolmogorovSmirnov Tabel
(n=35, α= 0,05)

KolmogorovSmirnov Hitung

0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229
0,229

0,214
0,182
0,219
0,186
0,214
0,216
0,175
0,177
0,219
0,189
0,137
0,134
0,181
0,188

Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS).

Berdasarkan hasil uji normalitas
data

pada

menggunakan

setiap

variabel
uji

dengan

one-sample

Kolmogorov-Smirnov

sebagaimana

tertuang dalam tabel di atas terlihat nilai
Kolmogorov-Smirnov hitung tiap variabel
lebih kecil dari nilai Kolmogorov-Smirnov
tabel. Maka sesuai kriteria uji dapat
disimpulkan
normal.

bahwa

data

terdistribusi

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Data Variabel Kinerja
dengan Diagran Normal Q-Q Plot
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Kesimpulan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diperkuat dengan
hasil uji PPlot yang tergambar dalam kurva normal Q-Q Plot untuk variabel Y
(Kinerja), X1 (Pendidikan), X2 (Motivasi) dan X3 (Budaya Kerja) sebagaimana
terlihat dalam gambar-gambar berikut:

Gambar 3
Hasil Uji Normalitas Data dengan Diagram Normal Q-Q Plot
Terhadap Variabel Pendidikan (X1), Motivasi (X2) dan Buday kerja (X3)

Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, maka
digunakan analisis korelasi. Korelasi Pearson (Product Moment) digunakan untuk
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih secara sendiri-sendiri. Dalam
penelitian ini analisis Korelasi Pearson dilakukan pada variabel bebas (independent
variable) yang terdiri dari X1 (Pendidikan), X2 (Motivasi), dan X3 (Budaya Kerja),
terhadap variabel terikatnya (dependent variable) yaitu Y (Kinerja Pegawai). Hasil
dari pengukuran tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 8
Hubungan Antar Variabel Penelitian Berdasarkan Korelasi Pearson
No.

Hubungan Antar Variabel

Nilai r Hitung

Tingkat Hubungan

1.

Pendidikan – Kinerja Pegawai (X1 – Y)

0,322

Rendah

2.

Motivasi – Kinerja Pegawai (X2 – Y)

0,611

Kuat

3.

Budaya Kerja – Kinerja Pegawai (X3 – Y)

0,616

Kuat

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independent secara bersama-sama
dengan variabel dependen digunakan analisis korelasi ganda. Hasil uji regresi linear
berganda terlihat dalam tabel 9. Berdasarkan nilai-nilai tersebut terbentuk persamaan
regresi:

Y = 6,895 + 0,755X1 + 0,297X2 + 0,483X3.
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Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linear berganda Variabel Penelitian
Variabel
Konstanta
Pendidikan (X1)
Motivasi (X2)
Budaya Kerja (X3)
F Hitung
Signifikansi
R
R2

B
6,895
0,755
0,297
0,483
11,174
0,000
0,721
0,520

Beta

T hitung
0,641
1,028
2,482
2,716

0,138
0,367
0,394

Tingkat Sig.
0,526
0,312
0,019
0,011

Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS).

Dari tabel di atas dapat diketahui besar hubungan variabel Pendidikan (X1),
Motivasi (X2) dan Budaya Kerja (X3) secara simultan terhadap Kinerja Pegawai
yang tergambar dari Koefisien Determinasi (R2) yang dihitung dengan rumus :
KD = R2 x 100%

KD = 0,520 x 100%

KD = 52%

Dengan demikian besarnya pengaruh independent variabel terhadap Kinerja
Pegawai adalah 52%, sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain
yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Maka disimpulkan model yang dibangun
cukup baik menggambarkan hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya.
Pengujian Hipotesis
Untuk membuktikan hipotesis berkaitan dengan hubungan parsial antara
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t
dengan kriteria uji :
a.

Ho diterima apabila –t (α / 2; n – k) ≤ t hitung ≤ t (α / 2; n – k)

b.

Ho ditolak apabila t hitung > t (α / 2; n– k) atau –t hitung < -t (α / 2; n – k)

Adapun hasil pengujiannya tergambar dalam tabel berikut ini:
Tabel 10
Hasil Uji t terhadap Variabel Penelitian
C oe ffi c ie n ts
Un s ta n d a rd iz e d C o e ff icie n t s
Model
1

B
(Co n st a n t)

S t d . E rro r
6.895

1 0 .7 4 9

P e n d id ik a n

.755

.7 3 5

M o t iva s i K e rj a

.297
.483

B u d a y a K e rja
a . D e p e n d e n t V a ria b le : K in e rja

Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS).

S ta n d a rd ize d
Co e ff ic ie n t s
Beta

T

S ig .
.6 4 1

.526

.138

1 .0 2 8

.312

.1 2 0

.367

2 .4 8 2

.019

.1 7 8

.394

2 .7 1 6

.011
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Hipotesis 1:
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan dengan
Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan dengan Kinerja
Pegawai BP2T Kota Pontianak
Berdasarkan tabel 10 Diperoleh nilai t hitung variabel Pendidikan 1,028. Nilai
tersebut berada pada daerah penerimaan Ho, dengan demikian Ho diterima dan Ha
ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Pendidikan memiliki pengaruh
yang tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak.
Hipotesis 2
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi dengan
Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi dengan Kinerja
Pegawai BP2T Kota Pontianak
Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai t hitung variabel Motivasi adalah 2,482. Nilai
tersebut berada pada daerah penolakan Ho, dengan demikian Ho ditolak dan Ha
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Motivasi memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak.
Hipotesis 3
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Budaya Kerja dengan
Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara Budaya Kerja dengan Kinerja
Pegawai BP2T Kota Pontianak
Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai t hitung variabel Budaya Kerja adalah 2,716.
Nilai tersebut berada pada daerah penolakan Ho, dengan demikian Ho ditolak dan
Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Budaya Kerja memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai BP2T Kota Pontianak.
Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama
terhadap variabel terikatnya digunakan uji F. Uji tersebut dilakukan terhadap
hipotesis yang telah dibangun dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F
tabel. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
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Ho

: Tidak terdapat hubungan signifikan antara pendidikan, motivasi dan budaya
kerja terhadap kinerja kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak.

Ha

: Terdapat hubungan signifikan antara pendidikan, motivasi dan budaya kerja
terhadap kinerja kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak
Tabel 11
Hasil Uji F terhadap Variabel Penelitian
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

571.895

3

190.632

Residual

528.848

31

17.060

1100.743

34

Total

F
11.174

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Budaya Kerja, Pendidikan, Motivasi Kerja
b. Dependent Variable: Kinerja

Dari tabel di atas, dengan nilai df = 3 (pembilang) dan 31 (penyebut), dengan
tingkat signifikansi (α) 5%, maka didapat nilai F tabel sebesar 2,91. Sedangkan nilai
F hitung hasil pengolahan data adalah 11,174, maka Ho ditolak dan Ha diterima
sehingga dapat disimpulkan variabel Pendidikan, Motivasi dan Budaya Kerja secara
bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

Kesimpulan
Berdasarkan proses analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil
dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut
1.

Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif tetapi tidak signifikan
antara pendidikan dengan kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa
tingkat pendidikan formal pegawai tidak berpengaruh secara langsung terhadap
kinerja pegawai BP2T Kota Pontianak. Faktor masa kerja, pengalaman serta
jenis pekerjaan yang bersifat berulang dan memiliki prosedur yang jelas
membuat tingkat pendidikan formal kurang berpengaruh terhadap performa
pegawai mencapai kinerja yang diharapkan.

2.

Hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai pada BP2T Kota Pontianak
positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi motivasi pegawai maka akan
semakin baik kinerja pegawai yang akan dicapai.
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3.

Budaya kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat
kinerja

pegawai

BP2T.

Hal

ini

membuktikan

bahwa

faktor-fakto

profesionalisme, kedisiplinan, kerjasama dan kejujuran sebagai bagian budaya
kerja akan memberikan pengaruh pencapaian tingkat kinerja pegawai BP2T.
4.

Hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel
dependen pada BP2T Kota Pontianak menunjukkan hubungan yang signifikan.
Hal ini membuktikan bahwa tiap variabel independen secara bersama-sama
berkontribusi dalam pencapaian kinerja pegawai BP2T secara keseluruhan..

Rekomendasi
Bebrapa hal yang disarankan untuk ditindaklanjuti terkait dengan hasil
penelitian ini adalah:
1.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai BP2T, perlu dilakukan peningkatan
keahlian dan keterampilan pegawainya, khususnya keahlian dan keterampilan
yang bersifat teknis menyangkut tugas masing-masing pegawai melalui program
pendidikan dan pelatihan.

2.

Mengingat faktor motivasi internal secara signifikan berperan dalam pencapaian
kinerja pegawai BP2T, maka perlu juga diperhatian faktor eksternal yang
membentuk motivasi pegawai, seperti fasilitas penunjang kerja, kepemimpinan,
serta kesejahteraan pegawai.

3.

BP2T selaku unit kerj yang berperan dalam pelayanan publik perlu membentuk
dan membakukan budaya kerja organisasi yang mencerminkan karakter dan
identitas institusi. Hal ini penting untuk membentuk kesamaan dan keselarasan
cara pandang, cara kerja dan cara sikap setiap individu dalam institusi sebagai
bagian yang tidak terpisahkan guna mencapai visi dan misi organisasi.

4.

Untuk lebih menggali khasanah ilmu pengetahuan, perlu dilakukan penelitian
lainnya yang lebih jauh mengelaborasi faktor-faktor lain yang juga berpengaruh
terhadap pencapaian kinerja pegawai dalam sebuah instutusi/organisasi,
sehingga dapat memberikan pemahaman lebih luas terhadap usaha-usaha
peningkatan kinerja pegawai suatu institusi/organisasi.
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