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Abstract - Tujuan dari penelitian ini; 1) untuk mengetahui 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor 
Sekretariat DPRD Enrekang, 2) untuk mengetahui pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Kantor 
Sekretariat DPRD Enrekang, 3) untuk mengetahui pengaruh 

motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di 
Kantor Sekretariat DPRD Enrekang. Lokasi penelitian di 

Kantor Sekretariat DPRD Enrekang. Penelitian dilakukan 
selama dua bulan. Populasi diambil dari seluruh karyawan di 

Kantor Sekretariat DPRD Enrekang yang berjumlah 32 orang 
dan menemukan sampel sebanyak 32 orang atau total 

populasi. Dan teknik pengumpulan data adalah data primer 
dan data sekunder. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif 

dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, 

dan dapat meningkatkan kinerja karyawan, tetapi pengaruh 
motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan, yaitu dampak sebesar 23,5%. Gaya kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 

14,1%, semakin baik disiplin kerja semakin baik kinerja 
aparatur. Pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Enrekang berpengaruh 
sebesar 23,5%. Kesimpulan yang mempengaruhi motivasi dan 

gaya kepemimpinan jika diterapkan, dapat memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Sekretariat Parlemen Enrekang. 

 
Kata kunci : Motivasi dan Jabatan, Kinerja Pegawai 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Pembangunan yang dilakukan secara terus 
menerus, menuntut kepada semua pihak untuk selalu 
berusaha meningkatkan kinerja demi kemajuan 

pembangunan Indonesia, kuncinya terletak pada 
sumber daya manusianya itu sendiri. Hal ini 
dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan 
pembangunan, karena manusialah yang mengelola 
berbagai potensi yang tedapat didalamnya. Sumber 

daya manusia sangat memegang peranan penting dalam 
kemajuan pembangunan. 

Dalam pembangunan, menuntut sumber 

daya yang berkualitas agar dapat mencapai sasaran 
pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan 
kualitas tersebut maka perlu memperhatikan dari 

faktor tenaga kerja yang merupakan faktor utama 
untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Karena 
keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau 
tugas tergantung pada unsur manusia sebagai tenaga 

kerjanya, karena sebaik apapun peralatan, banyaknya 
sumber daya alam yang tersedia, serta besarnya modal 

yang tersedia tetap saja masih tergantung pada manusia 

itu sendiri.  
Sumber daya manusia merupakan salah satu 

unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

organisasi mencapai tujuan, dan merupakan unsur yang 
sangat penting dalam organisasi. Organisasi 
memanfaatkan sumber daya tertentu misalnya 

lingkungan, metode, material, mesin, uang, dan 
termasuk pegawai sebagai sumber daya manusianya 
untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu 

organisasi bukan hanya memerlukan pegawai yang 
mampu, terampilan dan cakap dalam melakukan 
pekerjaannya, tetapi yang terpenting para pegawai yang 

mau bekerja dengan giat, berkeinginan mencapai hasil 
yang maksimal dan berkeinginan memajukan organisasi.  

Oleh karena itu unsur manusia sebagai 

tenaga kerja atau pegawai harus diberikan perhatian 
yang lebih khusus dibandingkan dengan unsur yang lain. 
Karena perhatian tersebut dapat membuat pegawai 

lebih  meningkatkan peningkatan kinerjanya sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak 
terkecuali pada instansi layanan publik, di mana 
pegawai harus memberikan layanan secara baik kepada 

masyarakat agar dapat melakukan proses layanan 
secara memuaskan. Maka harus ditunjang oleh 
lingkungan kerja yang memadai seperti peralatan kerja, 

rekan kerja dan hubungan dengan atasan. Bila 
lingkungan kerja memadai maka dimungkinkan pegawai 
akan melakukan pekerjaan secara ekfektif. 

Faktor penting dalam keberhasilan suatu 
organisasi adalah adanya karyawan yang mampu dan 
terampil serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, 

sehingga dapat diharapkan suatu hasil kerja yang 
memuaskan. Kenyataannya tidak semua karyawan 
mempunyai kemampuan dan ketrampilan serta 

semangat kerja sesuai dengan harapan organisasi. 
Seorang karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai 
dengan harapan organisasi, kadang-kadang tidak 

mempunyai semangat kerja tinggi sehingga kinerjanya 
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja karyawan 
merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang 

dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 
standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi 
atau instansi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi 
dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.  

Pegawai dalam mencapai prestasi kerja yang 
baik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Imbalan 
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yang sesuai dengan keadaan, lingkungan kerja yang baik, 

pimpinan yang mempunyai kemampuan manajerial dan. 
Pegawai pada umumnya merupakan unsur terpenting 
bagi suatu organisasi sekaligus merupakan sumber daya 

bagi organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan. 

Faktor-faktor yang memberikan pengaruh 
terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya 
perlu dikaji, dicermati dan dianalisa, untuk kemudian 

diambil kebijakan dan perbaikan terhadap peningkatan 
kinerja pegawai tersebut. Begitu juga yang terjadi pada 
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang ,perlu diupayakan peningkatan kinerja para 
pegawainya. 

Sejalan dengan hal tersebut, tuntutan dari 

masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, memaksa 
berbagai instansi pemerintah terkait untuk terus 
melakukan pembenahan dengan memperbaiki kinerja 

dari pegawainya. Instansi pemerintah perlu mengetahui 
kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap 
pegawainya, agar kelemahan tersebut dapat diperbaiki 

dan dapat meningkatkan kinerja pegawainya.  Kinerja 
yang ditinggi diharapkan akan mampu menciptakan hasil 
kerja berkualitas dan bertanggung jawab demi 

kepentingan organisasinya. Upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan kinerja pegawai agar dapat mencapai 
hasil yang maksimal dengan memberikannya motivasi. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang 
dapat mendukung tercapainya kinerja yang maksimal, 
karena motivasi adalah keadaan intern diri seseorang 

yang mengaktifkan dan mengarahkan tingkah lakunya 
kepada sasaran tertentu. Selanjutnya menurut 
Moekijat, ada hubungan yang sangat erat antara 
motivasi kerja yang tinggi dengan disiplin. Apabila 

karyawan-karyawan merasa bahagia dalam 
pekerjaannya, maka mereka pada umumnya 
mempunyai disiplin. Sebaliknya apabila moril kerja ato 

semangat kerja mereka rendah, maka mereka dapat 
menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang 
tidak baik. Bahkan mungkin juga mereka tidak bersikap 

sopan terhadap pimpinan. Pada umumnya mereka itu 
menyetujui saja perintah-perintah, tetapi dengan 
perasaan yang kurang senang.  

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya 
rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas 
yang diberikan kepadanya. Dengan disiplin kerja 

karyawan yang tinggi akan mampu mencapai efektivitas 
kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib 
atau peraturan yang telah ditetatpkan oleh organisasi. 

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan 
bimbingan dan penyuluhan  bagi karyawan dalam 
menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan/ 

instansi dimana dengan tata tertib yang baik, maka 
semangat kerja, moril kerja, efisiensi dan efektivitas 
kerja karyawan akan meningkat. 

Motivasi adalah suatu proses yang 

menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan 
individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. 
Pegawai yang tidak termotivasi dalam bekerja tidak bisa 

diharapakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang 
memuaskan, untuk itu sangat diperlukan motivasi agar 
pegawai mempunyai prestasi kerja yang baik. 

Motivasi berawal dari kata motif yang berarti 

daya penggerak atau daya pendorong. Motivasi 
merupakan daya penggerak untuk merangsang 
seseorang mau melakukakn aktivitas-aktivitas tertentu 

demi tercapainya suatu tujuan. Motivasi kerja akan 
terbentuk disertai dengan upaya yang dilakukan oleh 
organisasi dan pimpinannya. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja dengan 
menjalin hubungan sosial yang baik, suasana kerja yang 
positif, dan pengawasan maksimal dilakukan oleh 

pimpinannya. Pimpinan sudah seharusnya mampu 
memberikan dorongan kepada pegawainya sesuai 
dengan bidang pekerjaan masing-masing, sehingga 

pegawai dapat bekerja sesuai dengan harapan dari 
organisasi.  

Rendahnya motivasi kerja pegawai dapat 

berdampak terhadap tidak efektifnya pegawai dalam 
melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian motivasi 
menjadi salah satu faktor yang penting dalam rangka 

mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi. 
Dengan motivasi yang tepat pegawai akan terdorong 
untuk berbuat semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan, karena menyakini 
dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan 
berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan individu 
akan terpenuhi juga.  

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 
melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai sangat 
dominan baik atau tidaknya pekerjaan yang telah 
dilakukan oleh para pegawai disuatu organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat erat kaitannya 
dengan kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan, sehingga organisasi dituntut 

selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari 
para anggotanya. Kinerja seorang pegawai dapat diukur 
dari hasil kerjanya, hasil tugas atau hasil kegiatan dalam 

kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja pegawai 
dapat dilakukan dengan memberikan motivasi pada 
pegawainya, agar mereka selalu bekerja semaksimal 

mungkin dan mencapai target yang telah ditentukan. 

Sekretariat daerah sebagai suatu organisasi 
formal dalam tugas sehari-harinya menyelenggarakan 

kepentingan publik diharapkan bekerja dengan 
mencapai hasil yang baik, efesien dan transparan saling 
mendukung dengan adanya hubungan kerja yang saling 

menunjang antara satu dengan yang lainnya, antara 
atasan dengan bawahan, antara sesama bawahan, 
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maupun antara sesama atasan, seperti yang dijelaskan 

oleh Utomo, bahwa : 

“Tugas Pokok dan fungsi pemerintah, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat di dalam 

implementasinya oleh komponen-komponen pemda 
menjadi terintegrated, tidak berfokus secara parsial”. 
(Utomo, 2001). 

Dengan demikian diperlukan kinerja yang 

lebih intensif dan optimal dari Pegawai Aparatur Sipil 
Negara Sekretariat Daerah demi optimalisasi bidang 
tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat 

penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka 
tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan 
dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah 

dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan 
dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. 

Hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan 

bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang terdapat beberapa pegawai yang telah 
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparat Sipil 

Negara tetapi kenyataan empirik menunjukkan bahwa 
kinerjanya belum maksimal. Mereka melakukan 
tindakan indisipliner yang seharusnya tidak terjadi, 

misalnya masih terdapat beberapa ASN yang datang 
tidak tepat pada waktunya, sehingga berdampak pada 
tertundanya penyelesaian tugas-tugas mereka yang 

seharusnya rampung tepat pada 
waktunya.Sebagaimanaapa yang diuraikan pada tabel 
berikut : 

 

Tabel 1 
Akumulasi ASN Indisipliner 

N
O 

PELANGGARAN JUML
AH 

KET. 

1. 

2. 

3. 

Tidak Mengikuti 

Apell Pagi 

Tidak Masuk 
Kantor 

Tidak Mengikuti 
Apel Pulang 

12  

19  

   

8 

Terlambat 

Datang 

Sakit, TL, 
dll 

Pulang 
Cepat 

Sumber : Data Rekap Juli 2018 
 
Disisi lain, juga terdapat beberapa ASN yang 

mengerjakan tugas tidak sesuai dengan target yang 
telah ditentukan, sehingga  perkara ini jelas berdampak 
pada kinerja organisasi, jika seorang pegawai tidak 

dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar dan 
mengandalkan penyelesaian tugas-tugas kepada pegawai 
yang lain, menunjukkan bahwa kinerja pegawai 

Sekretariat Daerah belum optimal.   

Dari uraian permasalahan tersaebut di atas, 

maka kami akan melakukan penelitian dengan Judul 
“Pengaruh Motivasi dan Jabatan Terhadap Kinerja 
Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang”. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang 
di atas, maka peneliti mengidentifikasikan perumusan 
masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pengaruh Motivasi Terhadap 
Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang ?  

2. Bagaimanakah Pengaruh Jabatan Terhadap Kinerja 
Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang ?  

3. Manakah Yang lebih Dominan Berpengaruh 
Antara Motivasi dan Jabatan Terhadap Kinerja 
Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang ?  
 
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka 

untuk memperoleh data dan informasi yang ada 
hubungannya dengan masalah yang dibahas, adapun 
tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menemukan data dan informasi mengenai 
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai di 
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang ?. 
b. Menemukan data dan informasi mengenai 

Pengaruh Jabatan Terhadap Kinerja pegawai di 

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang ?. 

c. Menemukan data dan informasi Faktor yang paling 

berpengaruh dari Motivasi dan Jabatan Terhadap 
Kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang ?. 

 
2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman serta 
memperluas wawasan dalam menerapkan teori-
teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan 

pada jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIP 
MUHAMMADIYAH RAPPANG dan 
pengembangan Ilmu Administrasi Negara 
umumnya, khususnya mengenai pengaruh 

motivasi terhadap kinerja pegawai di Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

b. Manfaat Praktis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 
pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang 
bermanfaat mengenai pengaruh motivasi terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang.  

 
Istilah motivasi (motivation) berasal 

dari bahasa latin, yakni movere, yang berarti 
“menggerakan” (to move). Menurut Fillmore H. 
Stanford dalam Mangkunegara, (2009:93) 

motivasi sebagai berikut: 
”Motivasi adalah kondisi yang 

menggerakan pegawai agar mampu mencapai 

tujuan dari motif”. Pola awal motivasi 
menggerakan seseorang untuk mengetahui 
masalah pokok yang terkandung dalam motivasi 

sehinga mereka mengetahui apa yang 
mendorong seseorang itu mau bekerja adalah 
awal dan motif.  

Veithzal Rivai (2010:455) menyatakan bahwa motivasi 
kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 
mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang 

spesifik sesuai dengan tujuan individu”. Menurut 
Robbins (2008:222) motivasi adalah suatu usaha 
pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan 

sesuatu 
 

Teori Mc Clelland juga menjelaskan bahwa 

ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, 
yaitu:  

1. Kebutuhan akan prestasi   

Kebutuhan ini merupakan daya 
penggerak yang memotivasi seseorang untuk 

semangat bekerja. Karena kebutuhan akan 
prestasi akan mendorong seseorang untuk 
mengembangkan kreatifitas serta kemampuan 

yang dimilikinya.  
Contoh: dorongan untuk mengungguli, berusaha 
keras untuk sukses.  

2. Kebutuhan akan afiliasi   

Dorongan untuk berinteraksi dengan 
orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau 
melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. 

Karena setiap orang menginginkan hal-hal berikut:  

a) Kebutuhan akan perasaan diterima orang 
lain di lingkungan ia tinggal (sense of 
belonging) 

b) Kebutuhan akan perasaan dihormati (sense 
of importance)  

c) Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak 
gagal (sense of achievement) 

d) Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of 
participation) 

3. Kebutuhan akan kekuasaan   
Kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi 
dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki 

pengaruh terhadap orang lain. Ego manusia ingin lebih 

berkuasa dari manusia 
1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)  

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki 

kebutuhan manusia yang paling dasar yang 
merupakan kebutuhan untuk hidup dapat dilihat 
dari indikatornya penyediaan sarana dan 
prasarana dan pemberian kesempatan 

beristirahat.  
2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs) 

Dapat dilihat dari indikatornya merasa aman dari 

perlakuan atasan, adanya jaminan keselamatan 
kerja dan keamanan dari pekerjaan.  

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

Dapat dilihat dari indikatornya penyesuaian diri di 
lingkungan kerja dan kebutuhan untuk bekerja 
secara berkelompok.  

4. Kebutuhan Pengakuan (Esteem Needs)  dapat 
dilihat dari indikatornya pemberian penghargaan, 
pemberian perhatian dan penyampaian ide yang 

diterima.  
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization 

Needs) 

Dapat dilihat dari indikatornya pemberian 
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, 
kepuasan, dan kebutuhan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

Pengertian aktualisasi diri adalah kebutuhan 
naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik 

dari yang dia bisa. Maslow dalam (Arianto, 2009), 
menyatakan aktualisasi diri adalah proses menjadi diri 
sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi 
psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau 

dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya 
dalam masa anak-anak. Aktualisasi diri akan berubah 
sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika 

mencapai usia tertentu (adolensi) seseorang akan 
mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke 
psikologis (Arianto, 2009). 

Terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi aktualisasi diri. Orang yang mampu 
mengaktualisasikan dirinya sangat memahami bahwa 

ada eksistensi atau hambatan lain tinggal (indwelling) 
didalam (internal) atau di luar (eksternal) 
keberadaannya sendiri yang mengendalikan perilaku 

dan tindakannya untuk melakukan sesuatu. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ini merupakan bentuk 
hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang, 
yang meliputi: 

1) Ketidaktahuan akan potensi diri  

2) Perasaan ragu dan takut mengungkapkan 
potensi diri, sehingga potensinya tidak dapat 

terus berkembang. 

Potensi diri merupakan modal yang perlu 
diketahui, digali dan dimaksimalkan. Sesungguhnya 

perubahan hanya bisa terjadi jika kita mengetahui 
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potensi yang ada dalam diri kita kemudian 

mengarahkannya kepada tindakan yang tepat dan 
teruji (Fadlymun, 2009). 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan hambatan yang 
berasal dari luar diri seseorang, seperti: 

1. Budaya masyarakat yang tidak mendukung 
upaya aktualisasi potensi diri seseorang 
karena perbedaan karakter. Pada 
kenyataannya lingkungan masyarakat tidak 

sepenuhnya menunjang upaya aktualisasi diri 
warganya.  

2. Faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat 

berpengaruh terhadap upaya mewujudkan 
aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dilakukan 
jika lingkungan mengizinkannya (Asmadi, 

2008). Lingkungan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi terhadap 
pembentukan dan perkembangan perilaku 

individu, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosio-psikologis (Sudrajat, 2008).  

3. Pola asuh. Pengaruh keluarga dalam 

pembentukan aktualisasi diri anak sangatlah 
besar artinya. Banyak faktor dalam keluarga 
yang ikut berpengaruh dalam proses 

perkembangan anak. Salah satu faktor dalam 
keluarga yang mempunyai peranan penting 
dalam pengaktualisasian diri adalah praktik 

pengasuhan anak (Brown, 1961) 

A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67), 
menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.   

4. Malayu S.P Hasibuan (2005:94) menyatakan 
bahwa kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja 
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 
kesungguhan serta waktu.   

5. Maka dari definisi-definisi di atas penelitian ini 
merujuk kepada definisi dari  Malayu S.P 
Hasibuan (2005:94) Kinerja pegawai adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 
6. Dari beberapa pengertian di atas, maka 

penulis memberikan defenisi bahwa kinerja 

adalah Seberapa jauh tingkat kemampuan 
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

Jenis metode yang digunakan untuk 

pengukuran adalah deskriptif kuantitatif, dengan 

metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

secara cermat dan jelas. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Pada Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

tahun 2018 sebanyak 132 orang.  , dalam hal ini jumlah 
sampel adalah 100 orang. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, kuisioner, serta data yang 

bersumber dari instansi. Selanjutnya tekhnik analsis 
data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, 
uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan model regresi 

dan pengujian hipotesis. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan Hasil pengamatan awal peneliti 

menunjukkan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang terdapat beberapa pegawai yang 
telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 
Aparat Sipil Negara tetapi kenyataan empirik 

menunjukkan bahwa kinerjanya belum maksimal. 
Mereka melakukan tindakan indisipliner yang 
seharusnya tidak terjadi, misalnya masih terdapat 

beberapa ASN yang datang tidak tepat pada waktunya, 
sehingga berdampak pada tertundanya penyelesaian 
tugas-tugas mereka yang seharusnya rampung tepat 

pada waktunya.Sebagaimanaapa yang diuraikan pada 
tabel berikut : 

Tabel 1 

Akumulasi ASN Indisipliner 

NO PELANGGARAN JUMLAH KET. 

1. 

2. 

3. 

Tidak Mengikuti 
Apell Pagi 

Tidak Masuk Kantor 

Tidak Mengikuti Apel 
Pulang 

12 
Orang 

19 

Orang 

  8 
Orang 

Terlambat 
Datang 

Sakit, TL, dll 

Pulang 
Cepat 

Sumber : Data Rekap Juli 2018 
 

 
Disisi lain, juga terdapat beberapa ASN yang 

mengerjakan tugas tidak sesuai dengan target yang 
telah ditentukan, sehingga  perkara ini jelas berdampak 
pada kinerja organisasi, jika seorang pegawai tidak 

dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar dan 
mengandalkan penyelesaian tugas-tugas kepada pegawai 
yang lain, menunjukkan bahwa kinerja pegawai 
Sekretariat Daerah belum optimal.   

 
IV. KESIMPULAN 
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

A. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang belum maksimal 

B. Pengaruh Jabatan Terhadap Kinerja pegawai di 
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang belum maksimal 
C. Faktor yang paling berpengaruh dari Motivasi 

dan Jabatan Terhadap Kinerja pegawai di 

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang belum maksimal. 
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