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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Profil Responden 

Peneliti akan menggambarkan responden yang didapatkan ketika menyebar 

kuesioner saat di lapangan. Kategorisasi responden pada penelitian ini diantaranya 

adalah jenis kelamin dan umur responden. 

Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Perempuan 52 58,4% 

Laki-Laki 37 41,6% 

TOTAL 89 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah 89 responden, 

sebanyak 52 orang atau 58,4% dari jumlah responden berjenis kelamin 

perempuan, sedangkan sisanya yaitu 37 orang atau 41,6% dari jumlah responden 

berjenis kelamin laki-laki. 

Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Presentase 

19-30 13 14,6% 

31-40 35 39,3% 

41-50 27 30,4% 

>50 14 15,7% 

TOTAL 89 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 89 responden pada 

penelitian ini mayoritas responden berumur 31 sampai 40 tahun, yakni sebanyak 

35 responden atau 39,3% dari jumlah responden. Responden yang berumur 41 

sampai 50 tahun sebanyak 27 responden atau 30,4% dari jumlah responden. 

Kemudian responden dengan umur lebih dari 50 tahun sebanyak 14 responden 

atau 15,7% dari jumlah responden, sedangkan responden dengan rentang umur 

dari 19 sampai 30 tahun sebanyak 13 responden atau 14,6% dari jumlah 

responden. 

5.2 Penilaian Kinerja 

Menurut Gouzali Saydam penilaian kinerja adalah proses kegiatan yang 

dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja 

seorang karyawan56. Menurut Bambang Wahyudi, penilaian kinerja adalah suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang hasil kerja atau 

jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya57. Sedangkan 

menurut Sondang, penilaian kinerja adalah proses oleh organisasi untuk 

mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan58. Menurut Wirawan, ada beberapa 

dimensi yang mampu mengetahui efektivitas dan efisiensi penilaian kinerja dalam 

suatu instansi: 

                                                                 
56

 Gouzali Saydam. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Mikro . Jakarta: 

Djambaran. 
57

 Bambang Wahyudi. 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia .  Bandung: Sulita 
58

 Sondang Siagian P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama . Cetakan 

Keempatbelas. Jakarta: Bumi Aksara 
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5.2.1 Akseptabilitas 

Akseptabilitas yang dimaksud ialah penilaian kinerja dapat diterima oleh 

individu-individu yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai baik dari 

pejabat penilai maupun pegawai yang dinilai. Dalam dimensi ini memiliki 4 butir 

pertanyaan yang diajukan kepada responden di kantor Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Timur, yaitu, a. Pejabat penilai mampu menilai kinerja pegawai secara 

objektif. b. Penilaian kinerja saat ini mampu menilai kinerja pegawai. c. Hasil dari 

penilaian kinerja sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh tiap pegawai. d. 

Penilaian kinerja mampu membedakan pegawai yang efektif dan pegawai yang 

tidak efektif. Hasil didapat dari penyebaran kuesioner ialah: 

Diagram 5.1 Variabel Akseptabilitas 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Diagram diatas menjelaskan bahwa pada pertanyaan pertama mengenai 

pejabat penilai menilai kinerja bawahannya secara objektif sebanyak 67 responden 

setuju dan 18 responden sangat setuju, sehingga dapat dikatakan bahwa pejabat 

penilai sudah memberikan penilaian terhadap pegawai di bawahnya secara 

obyektif. Pertanyaan kedua sebanyak 67 responden setuju dan 16 responden 

sangat setuju, dapat dilihat bahwa penilaian kinerja saat ini mampu untuk menilai 
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kinerja pegawai. Pertanyaan ketiga mengenai hasil dari penilaian kinerja sesuai 

dengan di lapangan, sebanyak 64 responden setuju dan 16 lainnya sangat setuju. 

Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja saat ini sudah mampu menilai kinerja 

pegawai secara obyektif. Terakhir, sebanyak 56 responden setuju dan 23 

responden sangat setuju mengenai penilaian kinerja saat ini dapat membedakan 

pegawai yang efektif dan yang tidak. 

Dari hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner serta beberapa obrolan 

santai dari para pegawai di Sekretariat Daerah Jawa Timur ialah mayoritas 

pegawai sudah cukup puas dengan sistem penilaian kinerja pegawai saat ini. 

Sedangkan, ada beberapa pegawai yang merasa bahwa penilaian kinerja saat ini 

masih belum dapat memberikan sistem pengawasan serta mendorong pegawai 

untuk bekerja sebagaimana mestinya, sebagai contohnya mengapa penilaian 

kinerja hanya dilaksanakan setahun sekali. Dari tanggapan yang diterima dapat 

dikatakan bahwa penilaian kinerja saat ini dapat diterima oleh para pegawai di 

lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Timur. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya 

tanggapan yang mengisi setuju serta sangat setuju ketimbang tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

5.2.2 Sensitivitas 

Sensitivitas disini yang dimaksud ialah penilaian kinerja pegawai harus dapat 

membedakan kinerja individu ke dalam empat kategori yakni sangat baik, baik, 

sedang, buruk, dan sangat buruk. Untuk dimensi ini terdapat 3 butir pertanyaan 

yang diajukan kepada responden di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Timur, yaitu, a. Penilaian kinerja mampu menilai kuantitas tugas pegawai. b. 
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Kualitas hasil kerja pegawai dapat dinilai dalam penilaian kinerja. c. Alat ukur 

yang digunakan dalam penilaian kinerja dapat diandalkan. Hasil yang diperoleh 

dari kuesioner yang telah disebar ialah: 

 

Diagram 5.2 Variabel Sensitivitas 

 

Sumber; Data Primer diolah Tahun 2017 

Pada pertanyaan pertama mengenai penilaian kinerja mampu menilai 

kuantitas tugas pegawai, 58 responden setuju dan 19 responden sangat setuju, 

dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja dapat menilai jumlah tugas pegawai yang 

sudah dikerjakan. Selanjutnya pertanyaan mengenai penilaian kinerja menilai 

kualitas kinerja, sebanyak 57 responden setuju dan 22 lainnya sangat setuju, hal 

ini berarti bahwa penilaian kinerja dapat memberikan nilai pada kualitas kerja 

pegawai. Pertanyaan ketiga mengenai alat ukur dalam penilaian kinerja dapat 

diandalkan, sebanyak 16 responden tidak setuju, namun 55 responden setuju dan 

17 lainnya sangat setuju. Hal ini berarti bahwa alat ukur dalam penilaian kinerja 

dapat dikatakan dapat diandalkan. 
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Dari hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner dapat dikatakan bahwa 

penilaian kinerja saat ini sudah mampu memberikan predikat-predikat kinerja 

pegawai yang baik dan yang tidak. Hal ini terlihat dari tanggapan pegawai yang 

lebih banyak memberikan respon setuju dan sangat setuju ketimbang tidak setuju 

maupun sangat tidak setuju. Namun, menurut pernyataan dari pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah, mulai berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2011 sampai saat ini 

belum ada satupun ASN yang mendapat predikat nilai yang sangat jelek. Belum 

dapat dipastikan apakah semua pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik, 

atau karena ada kekurangan dalam sistem penilaian kinerja yang menyebabkan 

belum adanya pegawai yang memiliki hasil penilaian yang buruk. 

5.2.3 Reliabilitas 

Reliabilitas yang dimaksud ialah memiliki arti konsistensi dari sistem 

penilaian kinerja pegawai, dimana hasil penilaian dari dua pejabat penilai terhadap 

satu pegawai harus sama atau tidak jauh berbeda. Dimensi reliabilitas memiliki 

empat butir pertanyaan yang diajukan kepada responden di kantor Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu: 

a. Hasil penilaian kinerja pegawai dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Pejabat penilai telah memberikan nilai kinerja pegawai berdasarkan 

kenyataan; 

c. Kinerja pegawai dinilai secara adil dan konsisten; dan 

d. Sistem penilaian kinerja dapat diandalkan dan dipercaya. 

Hasil yang diperoleh setelah kuesioner disebarkan yaitu: 
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Diagram 5.3 Variabel Reliabilitas 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Untuk pertanyaan tentang hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan, 

sebanyak 63 responden setuju dan 19 responden sangat setuju, berarti hasil dari 

penilaian kinerja saat ini dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pertanyaan 

mengenai pejabat penilai memberi nilai sesuai kenyataan, sebanyak 62 responden 

setuju dan 20 responden sangat setuju, hal ini berarti bahwa pejabat penilai sudah 

menilai kinerja bawahannya berdasarkan kenyataan. Pertanyaan ketiga mengenai 

kinerja pegawai dinilai secara adil dan konsisten, sebanyak 62 responden setuju 

dan 17 responden sangat setuju. Pertanyaan mengenai sistem penilaian kinerja 

dapat diandalkan dan dipercaya, sebanyak 70 responden setuju dan 9 responden 

sangat setuju.  

Dari hasil yang didapat ketika menyebar kuesioner di lapangan dapat 

disimpulkan bahwa penilaian kinerja saat ini dalam aspek reliabilitas dimana hasil 

dari penilaian menunjukkan nilai yang sesungguhnya dapat dikatakan bahwa 

sudah terpenuhi. Hal ini terlihat dari mayoritas tanggapan dari para pegawai yaitu 

memilih setuju atau sangat setuju. Kembali ke aspek sensitivitas dimana belum 

ada pegawai yang menerima hasil penilaian yang buruk, peneliti belum dapat 
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menyimpulkan apakah aspek reliabilitas dan sensitivitas saling mendukung satu 

sama lain. Karena pada aspek reliabilitas, melihat apakah kinerja pegawai sudah  

dinilai secara objektif, mendapat tanggapan yang setuju. Di satu sisi, belum ada 

hasil penilaian kinerja yang memberikan hasil yang buruk terhadap seorang 

pegawai. 

5.2.4  Praktikal 

Praktikal disini memiliki arti penilaian kinerja pegawai mudah dimengerti 

dan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pejabat penilai serta individu yang 

dinilai. Dimensi ini mempunyai 4 butir pertanyaan dalam kuesioner di penelitian 

ini. Empat butir pertanyaan tersebut meliputi: 

a. Pegawai yang dinilai turut berpartisipasi dalam penilaian kinerja; 

b. Pejabat penilai menilai kinerja pegawai yang dinilai secara aktif; 

c. Mulai awal hingga akhir proses melibatkan pegawai yang dinilai; dan 

d. Tidak keberatan dengan sistem penilaian kinerja saat ini. 

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden di Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Timur, ialah: 
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Diagram 5.4 Variabel Praktikal 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari diagram diatas dapat dijelaskan pertanyaan mengenai pegawai yang 

dinilai turut berpartisipasi dalam penilaian, sebanyak 61 responden setuju dan 13 

responden sangat setuju. Pertanyaan mengenai pejabat penilai menilai secara aktif, 

sebanyak 67 responden setuju dan 12 responden sangat setuju, ini berarti pejabat 

penilai melakukan penilaian secara aktif bukan hanya pada waktu akhir tahun 

saja. Kemudian pertanyaan mengenai pegawai yang dinilai dilibatkan dari awal 

hingga akhir proses penilaian, sebanyak 56 responden setuju dan 19 responden 

sangat setuju dan pertanyaan mengenai tidak keberatan dengan sistem penilaian 

kinerja saat ini, sebanyak 65 responden setuju dan 10 responden sangat setuju. Hal 

ini berarti bahwa penilaian kinerja saat ini mulai diandalkan dan dipercaya oleh 

pegawai yang dinilai. 

Berdasarkan hasil di lapangan, dapat dikatakan bahwa sistem penilaian 

kinerja saat ini dapat dipahami dengan baik serta dapat dilaksanakan oleh pejabat 

penilai serta pegawai yang dinilai. Dimana pelaksanaan penilaian kinerja terdiri 

dari mengisi SKP di awal tahun yang berisikan tentang tugas-tugas pokok dan 

tambahan yang akan dijalankan dalam jangka waktu setahun kedepan. Kemudian 
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di akhir tahun diisi kembali mengenai tugas-tugas yang telah dijalankan, dan 

pejabat penilai memberikan penilaian perilaku kerja terhadap pegawai-pegawai 

bawahannya. Berdasarkan hasil perbincangan peneliti dengan pegawai-pegawai di 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bahwa semua pegawai memahami 

dengan baik sistem penilaian kinerja dan tidak ada kendala ketika 

menjalankannya.  

5.3 Motivasi Kerja 

Menurut Mahmuddin motivasi kerja adalah upaya yang diberikan oleh 

seseorang dalam melakukan aktivitas kerjanya demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya59. Dari penjelasan diatas mengenai motivasi kerja maka dapat diartikan 

bahwa motivasi kerja sebagai dorongan dalam diri individu atau anggota 

kelompok secara sadar atau tidak sadar dalam menimbulkan dan mengarahkan 

perilakunya ketika bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu. Menurut Mahmuddin 

motivasi kerja seseorang dapat dilihat atau diukur melalui dimensi-dimensi 

motivasi kerja sebagai berikut: 

5.3.1 Ambisi untuk Berkompetisi 

Ambisi untuk berkompetisi yang dimaksud ialah ketersediaan seorang 

pegawai saat bekerja dalam berkompetisi atau bersaing dengan pegawai lain 

dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik  Dimensi ini berguna untuk melihat 

apakah tiap pegawai di Sekretariat Daerah Jatim memiliki ambisi untuk berlomba-

                                                                 
59

 Mahmudin. 1999. Motivasi Dalam Organisasi. Bandung: Alfabeta 
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lomba bekerja lebih baik. Dalam dimensi ini terdapat 3 butir pertanyaan yang 

diajukan ke responden, yakni: 

a. Bersaing secara sehat dalam pekerjaan; 

b. Kemampuan dan keinginan untuk meningkatkan hasil pekerjaan; dan 

c. Harapan agar lebih beprestasi dalam bekerja. 

Hasil yang didapat dari dimensi ini dapat dilihat dibawah ini: 

Diagram 5.5 Variabel Ambisi untuk Berkompetisi 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Pertanyaan mengenai bersaing secara sehat sebanyak 67 responden setuju dan 

21 responden sangat setuju, dapat dikatakan bahwa pegawai sudah melaksanakan 

persaingan secara sehat dalam pekerjaannya. Pertanyaan tentang keinginan untuk 

meningkatkan hasil pekerjaan, sebanyak 69 responden setuju dan 19 responden 

sangat setuju, ini menandakan bahwa setiap pegawai di Sekda Jatim bersedia 

untuk meningkatkan hasil pekerjaannya, dan pertanyaan mengenai lebih 

berprestasi dalam bekerja sebanyak 55 responden setuju dan 29 responden sangat 

setuju, ini menandakan bahwa setiap pegawai memiliki harapan agar dapat 

berprestasi dalam bekerja. 
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Dari hasil kuesioner ini terhadap aspek ambisi untuk berkompetisi, dapat 

disimpulkan bahwa pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Timur sudah 

menunjukkan keinginan (motivasi) untuk bekerja secara sehat, dimana rekan kerja 

dianggap sebagai kompetitor sehingga meningkatkan rasa untuk dapat bekerja 

lebih baik ketimbang kompetitor dalam pekerjaannya, serta kompetisi yang 

dijalankan dilakukan secara sehat. Menurut pandangan peneliti, setiap pegawai 

berlomba-lomba bekerja lebih baik karena ada pendorongnya, yaitu tunjangan. 

Dimana menurut pegawai yang bekerja, tunjangan dianggap mampu menjadi 

alasan mereka untuk bekerja secara baik serta meningkatkan kinerjanya dengan 

harapan menerima tunjangan.  

5.3.2 Bekerja Keras 

Bekerja keras yang memiliki maksud keinginan dalam diri pegawai untuk 

memberikan output maksimal saat bekerja. Dalam dimensi ini akan melihat 

apakah seorang pegawai memiliki hasrat untuk memberikan upaya terbaiknya 

dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Terdapat 3 butir pertanyaan 

yang diajukan kepada responden terkait dimensi bekerja keras, yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Ketersediaan seorang pegawai untuk melebihi target pekerjaaannya 

sebagaimana telah ditetetapkan sebelumnya; 

b. Ketersediaan seorang pegawai untuk bekerja melebihi dari target 

insansinya; dan 

c. Apakah target tugas pekerjaan anda sebagai pegawai selalu terlaksana 

dan terpenuhi. 
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Tanggapan responden ketika menjawab dimensi ini dalam kuesioner dapat 

digambarkan dibawah ini: 

Diagram 5.6 Variabel Bekerja Keras 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa pada pertanyaan tentang melebihi 

target pekerjaan sebanyak 52 responden setuju dan 23 responden sangat setuju. 

Berarti pegawai di Sekda Jatim bersedia untuk bekerja melebihi dari target yang 

telah ditetapkan. Pertanyaan mengenai melebihi target instansi sebanyak 55 

responden setuju dan 21 responden sangat setuju, dapat disimpulkan bahwa para 

pegawai bersedia untuk bekerja hingga melebihi target dari instansi tempatnya 

bekerja. Kemudian pertanyaan tentang tugas pekerjaan selalu terpenuhi, sebanyak 

73 responden setuju dan 16 responden sangat setuju, dapat diartikan bahwa 

pegawai di Sekda Jatim mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam 

pekerjaannya sebagaimana diatur dalam kontrak kerja (SKP).  

Dalam aspek bekerja keras, sebagaimana dilihat pada tanggapan responden, 

pada bagian bekerja melebihi target kerja seorang pegawai dan target kerja 

instansi, terdapat beberapa pegawai yang memberikan respon tidak setuju. 
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Menurut pandangan peneliti, beberapa orang tersebut beranggapan bahwa target 

kerja ialah suatu tolok ukur dimana ia sudah bekerja dengan baik atau belum, jika 

target terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut sudah bekerja 

dengan baik. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, peneliti tidak menyalahkan 

beberapa orang tersebut dikarenakan tidak tahu seberapa besar resiko atau tekanan 

kerja yang dihadapi dalam mencapai target kerja tersebut. Karena tiap pegawai 

memiliki target kerja yang berbeda-beda, serta kapasitas kemampuan tiap orang 

berbeda-beda pula.  

5.3.3 Ketekunan 

Dimensi ketekunan dalam penelitian ini memiliki arti yaitu ketersediaan 

seorang pegawai untuk menjiwai dan bertanggung jawab saat bekerja. Dimensi 

bertujuan untuk melihat apakah pegawai di Sekretariat Daerah Jatim mampu 

menjiwai ketika melaksanakan pekerjaannya dan dapat bertanggungjawab saat 

bekerja. Dalam dimensi ini terdapat 2 butir pertanyaan dalam kuesioner yang 

disebarkan oleh peneliti, kedua pertanyaan tersebut diantaranya, Pertama, tugas-

tugas dalam pekerjaan seorang pegawai dapat terselesaikan secara tepat waktu. 

Kedua, pegawai dapat memanfaatkan waktu istirahat ketika bekerja secara efektif. 

Hasil yang didapat setelah penyebaran kuesioner adalah: 
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Diagram 5.7 Variabel Ketekunan 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Pada diagram diatas dapat dilihat kedua pertanyaan mendapatkan respon 

positif, pada pertanyaan pertama mengenai tugas pekerjaan selesai tepat waktu 

sebanyak 74 responden setuju dan 13 responden sangat setuju, menandakan 

bahwa pegawai di Sekda Jawa Timur dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat 

waktu. Pertanyaan selanjutnya tentang pemanfaatan waktu istirahat, sebanyak 65 

responden setuju dan 16 responden sangat setuju yang berarti bahwa pegawai 

mampu memanfaatkan jam istirahat sesuai dengan fungsinya, tidak mengolor 

waktu istirahat untuk kepentingan pribadi. 

Pada aspek ketekunan terutama pada pernyataan mengenai memanfaatkan 

waktu istirahat secara baik, masih terdapat beberapa respon yang memberikan 

tanggapan tidak setuju. Hal ini menurut peneliti, dikarenakan terdapat pegawai 

yang jam kerja dan jam istirahatnya bersifat fleksibel, dimana seharusnya jam 

istirahat dimulai jam 12 siang namun dikarenakan pekerjaan jam istirahat tidak 

dapat dimulai jam 12 tepat. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang 

menggunakan jam istirahatnya secara berlebihan, dimana seharusnya sudah 
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kembali ke meja kerja, namun pegawai tersebut masih dalam perjalanan menuju 

tempat kerja ataupun masih berada entah dimana dan tidak dapat dihubungi. 

5.3.4 Kreativitas 

Kreativitas disini yang dimaksud ialah keinginan dalam diri pegawai saat 

bekerja untuk menampilkan kreativitas ide dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

atau untuk memudahkan sebuah pekerjaan. Dimensi ini bertujuan untuk melihat 

apakah pegawai memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya 

serta apakah berani menyampaikan pendapatnya yang berhubungan dengan tugas 

pekerjaan. Dalam dimensi kreativitas terdapat 3 butir pertanyaan dalam kuesioner 

yang disebar oleh peneliti, diantaranya: 

a. Memberikan ide atau gagasan dalam menyelesaikan pekerjaan; 

b. Penyampaian pendapat berhubungan dengan pekerjaan; dan 

c. Memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan. 

Hasil yang didapat setelah penyebaran kuesioner, yakni: 

Diagram 5.8 Variabel Kreativitas 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 
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Pertanyaan pertama sebanyak 68 responden setuju dan 15 responden setuju, 

hal ini berarti pegawai di Sekda Jawa Timur mampu memberikan ide atau gagasan 

terkait penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya pertanyaan mengenai penyampaian 

pendapat yang berhubungan dengan pekerjaan sebanyak 59 responden setuju dan 

25 responden sangat setuju. Terakhir mengenai keterampilan, sebanyak 68 

responden setuju dan 13 responden sangat setuju, hal ini menandakan bahwa 

pegawai memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-

tugas dalam pekerjaannya.  

Pada aspek kreativitas, berdasarkan tanggapan responden dapat dikatakan 

bahwa para pegawai sudah dapat atau berani untuk menyampaikan pendapatnya 

yang unik mengenai pekerjaan. Kreativitas ini menurut peneliti memiliki tujuan 

agar para pegawai tidak bosan atau merasa jenuh ketika menjalankan 

pekerjaannya. Selama ketika menjalankan pekerjaan tersebut tidak melanggar 

hukum maupun kode etik, maka hal itu bukan menjadi suatu masalah. Kemudian 

mengenai keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya, dapat dilihat bahwa tiap pegawai sudah dapat beradaptasi terhadap 

apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi jabatan yang ia pegang, 

sehingga pegawai tersebut dapat bekerja lebih baik tiap waktu tidak terkendala 

dengan masalah tidak berkapasitas untuk menjalankan tugas kerjanya. 

Dari keempat dimensi dalam variabel bebas (penilaian kinerja) yaitu dimensi 

akseptabilitas; sensitivitas; reliabilitas; dan praktikal, salah satu dimensi yang 

paling memiliki pengaruh tinggi terhadap variabel terikat (motivasi kerja) ialah 

dimensi akseptabilitas.  Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diterima dari para 



68 

 

 
 

responden, salah satu dimensi dengan jawaban setuju dan sangat setuju terbanyak 

terdapat pada dimensi akseptabilitas, disusul dimensi reliabilitas, dimensi 

sensitivitas, dan pada urutan terakhir yaitu dimensi praktikal. Menurut peneliti, 

dimensi akseptabilitas merupakan dimensi yang pengaruhnya sangat besar 

terhadap variabel terikat yaitu motivasi kerja, dikarenakan dalam dimensi ini 

mengangkat tentang apakah penilaian kinerja dapat diterima oleh para individu 

yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Ketika penilaian kinerja dapat diterima 

oleh para individu yang terkait, maka tidak heran jika penilaian kinerja itu 

dijalankan secara sepenuh hati oleh para pegawai. Saat para pegawai sudah 

memahami tentang penilaian kinerja yang mengawasi kinerja mereka, secara 

otomatis mereka juga sadar untuk harus dapat memberikan performa yang baik 

karena penilaian kinerja saat ini benar-benar mampu untuk menilai kinerja mereka 

secara nyata. Sehingga, kasus inilah yang secara tidak langsung mendorong para 

pegawai agar dapat bekerja dengan baik yang turut menaikkan motivasi kerja 

dalam diri mereka masing-masing.  

Dimensi praktikal menjadi dimensi yang memiliki tanggapan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju terbanyak dibandingkan dengan tiga dimensi yang lain dalam 

variabel bebas. Menurut pandangan peneliti, dimensi ini mendapat respon yang 

kurang baik karena terdapat beberapa pegawai yang masih belum menyetujui atau 

rela dengan sistem penilaian kinerja yang saat ini. Salah satu bagian yang dapat 

dilihat adalah pada bagian pegawai yang dinilai turut ikut andil dalam proses 

penilaian, terdapat banyak tanggapan tidak setuju, yang mengindikasikan bahwa 

masih terdapat beberapa pegawai yang merasa bahwa penilaian kinerja saat ini 
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masih kurang dalam  memberikan kontribusi ikut campur pegawai yang dinilai. 

Beranggapan bahwa keputusan dari penilaian kinerja mutlak berada pada tangan 

pejabat penilai. 

5.4 Uji Asumsi Klasik 

5.4.1 Uji Normalitas 

Uji nornalitas digunakan untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi 

normal dan mampu mewakili populasi. Hasil analisis kemudian dibandingkan 

dengan nilai kritisnya. Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan 

probabilitas (Asymp.Sig), yaitu: Pertama, jika probabilitas > 0.05 maka populasi 

berdistribusi normal. Kedua, jika probabilitas < 0.05 maka populasi tidak 

berdistribusi normal60. Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi 

normalitas jika residual yang diperoleh dari model regresi berdistribusi normal. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah: 

H0 : Sebaran residual berdistribusi normal 

H1 : Sebaran residual tidak berdistribusi normal 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan normal P-P 

plot serta one-sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

 

  

                                                                 
60

 I’anatut Thoifah. 2015. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Malang: 

Intrans Publishing. 
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Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-S mirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 89 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviati

on 

3.15101166 

Most Extreme Differences 

Absolu

te 

.059 

Positiv

e 

.059 

Negativ

e 

-.042 

Kolmogorov-Smirnov Z .555 

Asymp. Sig. (2-tailed) .918 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari histogram pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa diagram batang 

mengikuti kurva normal yang terbentuk. Grafik P-P plot pada gambar 5.2 

Gambar 5.1 Histogram dan P-P plot 
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didapatkan bahwa titik-titik terletak diantara garis diagonal (data observasi berada 

di sekitar garis diagonal). Pada tabel 5.3 didapatkan nilai signifikansi dari 

pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.918 dimana lebih besar 

dari α (0.05). Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, diambil keputusan terima H0 

dan tolak H1 yang artinya sebaran residual berdistribusi normal, sehingga asumsi 

normalitas terpenuhi. 

5.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan ketidaksamaan variasi variabel pada semua 

pengamatan dan kesalahan yang terjadi dalam memperlihatkan hubungan yang 

sistematis sesuai dengan besarnya satu/lebih variabel independen sehingga 

kesalahan tersebut tidak random61. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi memiliki ragam (variance) residual yang sama atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah model yang memiliki ragam residual sama (bersifat 

homogen). Hipotesisnya sebagai berikut: 

H0 = ragam residual homogen 

H1 = ragam residual tidak homogen 

Cara untuk menguji homoskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas (asumsi tidak terpenuhi). Sedangkan, jika tidak ada pola 

                                                                 
61

 Ibid. 
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yang jelas, atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi). 

Gambar 5.2 Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Dari hasil scatterplot pada gambar 5.3 diatas, terlihat titik-titik tersebar secara 

acak dan tidak membentuk pola tertentu baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Berdasarkan pengujian diatas, diambil keputusan terima H0 dan 

tolak H1 yang artinya asumsi heterokedastisitas terpenuhi (ragam residual 

homogen) 

5.5 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk selanjutnya dilakukan analisis regresi yang berguna untuk 

mendapatkan pengaruh variabel X (Penilaian kinerja) terhadap variabel Y 

(Motivasi kerja). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen (X/penilaian kinerja) dengan variabel dependen (Y/motivasi 

kerja) apakah positif atau negatif, dan bertujuan pula untuk memprediksi nilai dari 
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variabel Y apabila variabel X mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dalam 

pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen terhadap 

dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software 

SPSS 21 didapatkan ringkasan seperti berikut: 

Tabel 5.4 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 24.704 3.011  8.204 .000 

Penilaian kinerja 

(X) 

.216 .065 .335 3.321 .001 

a. Dependent Variable: Motivasi kerja (Y) 

Sumber: Data Primer diolah Tahum 2017 

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, maka diperoleh model regresi sebagai berikut: 

Y = 24.704 + 0.216X + ei 

Interpretasi dari model regresi ini adalah sebagai berikut: 

 β0 = 24.704. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya 

pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel Y, maka skor total 

dari variabel Y sudah meningkat (variabel motivasi kerja sudah meningkat 

sebelum dipengaruhi variabel penilaian kinerja). 

 β2 = 0.216. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti pengaruh 

searah antara variabel X (penilaian kinerja) terhadap variabel Y (motivasi 
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kerja), yang artinya apabila terjadi peningkatan pada variabel X, maka 

variabel Y akan meningkat, dan sebaliknya bila terjadi penurunan pada 

variabel X, maka variabel Y akan menurun pula. 

Gambar 5.3 Grafik Hubungan Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

5.5.1 Uji R 

Uji R adalah alat yang digunakan untuk mengukur hubungan/tingkat asosiasi 

atau keeratan antara variabel independen dan variabel dependen62.  Dalam 

penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R2) yang bertujuan untuk 

menghitung (memprediksi) seberapa besar kontribusi pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Koefisien determinasi (R2) 

adalah ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil 

pendugaan parameter berdasarkan contoh.  

 

                                                                 
62

 Danang Sunyoto. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Jakarta: PT. Buku Seru. 
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Tabel 5.5 Hasil Uji R 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .335
a
 .112 .102 3.16907 

a. Predictors: (Constant), Penilaian kinerja (X) 

b. Dependent Variable: Motivasi kerja (Y) 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5 dengan nilai koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0.112 atau 11,2%. Hasil ini menjelaskan besarnya 

kontribusi dari variabel X (penilaian kinerja) yang disertakan dalam persamaan 

regresi terhadap variabel Y (motivasi kerja) adalah sebesar 11.2%, sedangkan 

88.8% lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke 

dalam persamaan ini. 

5.5.2 Uji Hipotesis (Uji F) 

Uji F melibatkan variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menguji ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama63. Pengujian model 

regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Hipotesis:  

 H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap 

variabel Y. 

 H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel 

Y. 

                                                                 
63

 Ibid. 
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Pengambilan keputusan :  

H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel, atau nilai signifikansi < α 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel, atau nilai signifikansi > α 

Tabel 5.6 Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 110.753 1 110.753 11.028 .001
a
 

Residual 873.741 87 10.043   

Total 984.494 88    

a. Dependent Variable: Motivasi kerja (Y) 

b. Predictors: (Constant), Penilaian kinerja (X) 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan bahwa variabel X (penilaian kinerja) 

memiliki statisitik uji F sebesar 11.028 dengan signifikansi sebesar 0.001. Nilai 

statistik uji Fhitung tersebut lebih besar daripada Ftabel (11.028 > 3.951) dan nilai 

signifikan F kurang dari α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh 

secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y. Atau dengan kata lain variabel X 

(penilaian kinerja) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel Y (motivasi kerja) dalam penelitian ini. 
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Tabel 5.7 Ringkasan Uji Regresi Linier Sederhana 

Variabel B Fhitung Signifikansi Keterangan 

Konstanta 24.704 
   

Penilaian kinerja (X) 0.216 11.028 0.001 Signifikan 

α = 0.050 

Koefisien Determinasi (R
2
) = 0.112 

F-tabel (F1,87,0.05) = 3.951 

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2017 

Pada tabel diatas, peneliti sertakan poin-poin penting yang digunakan dalam 

melakukan perhitungan rumus pada tiap uji yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pengaruh 

antara penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 

terhadap motivasi kerja pegawai di  lingkungan kerja Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Timur. Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat pengaruh dari adanya 

penilaian kinerja pegawai terhadap motivasi kerja dengan cara melihat ada atau 

tidaknya ambisi untuk berkompetisi, kemauan untuk bekerja keras, ketekunan 

dalam bekerja, dan kreativitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dengan 

adanya penilaian kinerja. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dijabarkan bahwa penilaian kinerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja pegawai di kantor 

Sekretariat Daerah Jawa Timur. Penilaian kinerja memiliki andil dalam 

meningkatkan motivasi kerja atau menurunkan motivasi kerja pegawai. Penilaian 

kinerja di lingkungan instansi pemerintah saat ini menggunakan basis berdasarkan 

PP Nomor 46 Tahun 2011. Berdasarkan pengamatan peneliti, dengan adanya 
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penilaian kinerja yang berbasis pada PP ini, para pegawai di lingkungan 

pemerintahan lebih terdorong untuk memberikan kontribusi yang lebih baik 

kepada instansinya. Hal ini dikarenakan pada penilaian kinerja yang saat ini 

digunakan benar-benar menilai kinerja para pegawai. 

Dalam penilaian kinerja yang saat ini berlaku terdiri dari dua aspek penilaian, 

yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja pegawai.  SKP berisi 

tentang tugas-tugas (pokok, tambahan, dan lain-lain) dari seorang pegawai yang 

harus dicapai atau terlaksana dalam rentang waktu satu tahun. SKP dapat 

dikatakan sebagai kontrak kerja aparatur sipil negara (ASN). Dengan adanya SKP 

para pegawai dapat mengetahui apa saja tugas-tugas pokok berdasarkan 

jabatannya. Karena menurut wawancara dengan pegawai di Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Timur, sebelum munculnya SKP banyak atau dapat 

dibilang mayoritas dari ASN kala itu tidak paham dengan betul apa saja tugas-

tugas pokok dalam jabatannya. Sebelum adanya SKP, para ASN bekerja 

berdasarkan apa saja permasalahan yang ada didepan mata, sehingga dapat 

dikatakan tiap ASN tidak memiliki tanggung jawab yang spesifik terhadap jabatan 

atau posisinya dalam suatu instansi. 

Kehadiran SKP menjadi titik awal bagi para ASN untuk mengetahui dan 

mempelajari mengenai tugas pokoknya sebagai seorang pegawai. Sehingga setiap 

pegawai dalam berbagai tingkatan jabatan dan posisi mengetahui apa saja tugas 

pokok mereka dan apa saja yang menjadi tanggung jawab kerja mereka. Dengan 

pahamnya para ASN terhadap tugas pokok dan tanggung jawabnya, tentu 
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menjadikan para ASN lebih fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 

Sehingga mereka dapat lebih bekerja keras dan tekun dalam bekerja dikarenakan 

sudah memahami tugas pokok mereka masing-masing. Selain itu, dalam kondisi 

ini juga membuat para ASN untuk saling berkompetisi dengan pegawai lain dalam 

berlomba-lomba memberikan kontribusi kepada instansi serta saling memberikan 

ide dan pendapat dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dalam 

bekerja. 

“Penilaian kinerja saat ini menurut saya memberikan dampak pada motivasi 
kerja kami. Karena penilaian kinerja memberikan hasil tunjangan (tunjangan 

pasif) bagi pegawai. Maksud saya yaitu penilaian kinerja memberikan hasil 
berupa tunjangan bagi kami, dari tunjangan yang kami terima akan 
meningkatkan motivasi kami dalam bekerja agar dapat mencapai penilaian 

yang memuaskan.”64 

Analisa selanjutnya yaitu berdasarkan penuturan dari pegawai di Sekretariat 

Daerah Jawa Timur menjelaskan bahwa dengan adanya penilaian kinerja tentu 

saja berdampak positif terhadap motivasi kerja. Hal ini dapat dijelaskan karena 

penilaian kinerja memberikan output sebuah tunjangan pasif bagi para pegawai. 

Karena adanya harapan atau keinginan untuk mendapatkan reward (tunjangan) 

dari hasil mereka bekerja, maka pegawai di instansi pemerintahan ini berlomba-

lomba untuk memberikan hasil yang positif pada penilaian kinerja mereka 

masing-masing. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya tunjangan (hasil dari 

penilaian kinerja)  akan meningkatkan motivasi  dan semangat untuk bekerja lebih 

baik. 

Penilaian kinerja memiliki andil dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai 

                                                                 
64

 Wawancara dengan pegawai  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Anonim) pada tanggal 14 

April 2017 pukul 10.38 WIB. 
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karena penting atau bergunanya hasil yang didapat dari penilaian kinerja itu 

sendiri. Pertama, kegunaan dari penilaian kinerja bagi pegawai adalah dalam 

persyaratan kenaikan pangkat dan pengangkatan jabatan pegawai negeri. Kedua, 

penilaian kinerja juga dapat memberikan hasil negatif bagi pegawai negeri, 

dikarenakan penilaian kinerja menjadi acuan dalam pemberian sanksi terhadap 

pegawai yang mendapatkan hasil penilaian yang buruk. Ketiga, penilaian prestasi 

kerja juga berfungsi bagi pegawai negeri yang ingin melaksanakan studi dikala 

menjabat sebagai aparatur sipil negara. Dari ketiga penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa penilaian kinerja memiliki kontribusi secara tidak langsung 

dalam meningkatkan semangat atau motivasi kerja untuk para pegawai di 

lingkungan pemerintahan. 

Kemudian berdasarkan kuesioner yang telah diberikan tanggapan oleh para 

responden di Sekretariat Daerah Jawa Timur, didapatkan bahwa penilaian kinerja 

yang sekarang berlaku sudah menerapkan asas akseptabilitas. Asas akseptabilitas 

tidak dapat dianggap remeh dalam suatu sistem penilaian dikarenakan penilaian 

yang baik adalah yang mampu untuk benar-benar menilai kinerja serta dapat 

dijalankan dengan baik oleh pejabat penilai serta pegawai yang dinilai. Asas 

sensitivitas juga telah diakui ada pada penilaian kinerja pegawai saat ini, yang 

mencakup tentang penilaian kinerja yang dapat menilai kuantitas serta kualitas 

dari hasil kerja pegawai. serta alat ukur yang digunakan dalam penilaian dapat 

dipercaya dalam menghitung jumlah tugas pegawai. Begitu pula pada dua asas 

yang lain (reliabilitas dan praktikal) yang mendapatkan respon positif dari 

responden. Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 
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saat ini sudah baik dimana dapat benar-benar mengukur kualitas dan kuantitas 

kinerja pegawai berdasarkan kenyataan. Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan 

bahwa sistem penilaian kinerja yang baik memberikan dampak terhadap motivasi 

kerja pegawainya.  


