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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari ketersedian dan 

kemajuan infrastrukturnya seperti prasarana jalan, jembatan, gedung dan 

perumahan, pelabuhan laut, bandar udara, pasar sebagai pusat ekonomi, 

prsarana kesehatan, irigasi dan air bersih, prasarana kesehatan dan prasarana 

dasar lainnya. Ketersediaan dan penggunaan infrastruktur tersebut diatas 

sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik sebagai 

pembuat maupun sebagai penggunanya. 

Di Indonesia, salah satu Kementrian yang bertanggung jawab terhadap 

Pembangunan dan Ketersedian salah satu Prasarana diatas khususnya dibidang 

Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan serta Irigasi dan Air Bersih adalah 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan khusus untuk 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat kewenangannya ada di Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Barat. 

Sebagai Dinas Teknis didaerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan 

Barat  bertanggung jawab terhadap Pembangunan dan Ketersedian serta 

Pemeliharaan  Prasaran Jalan, Jembatan,Perumahan Rakyat, Irigasi dan Air 

Bersih sebagai mana yang diatur alam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 

Nomor: 3 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
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Kalimantan Barat. Sejalan dengan Perkembangan dan Kemajuan Daerah dan 

Luasnya Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka Gubernur Kalimantan Barat 

perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkunagan Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Kalimanan Barat yang dinamakan Unit 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ). 

Maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 81 

s/d 85 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

Kerja UPJJ Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat sebanyak 5 (lima) Unit 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) yakni: 

1. UPJJ Wilayah I dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Pontianak, 

Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. 

2. UPJJ Wilayah II dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Singkawang, 

Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. 

3. UPJJ Wilayah III dengan Wilayah Kerja Kabupaten Sanggau dan 

Kabupaten Sekadau. 

4. UPJJ Wilayah IV dengan Wilayah Kerja Kabupaten Sintang, Kabupaten 

Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. 

5. UPJJ Wilayah V dengan Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang dan 

Kabupaten Kayong Utara. 

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

(UPJJ) adalah Melakukan Pemeliharaan Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Barat 

secara Rutin dan Fungsional dan Tugas tugas lainnya yang            
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diperintahkan oleh Kepala Dinas dan Bertanggung Jawab kepada Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam pelaksanaan tugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara  

Rutin dan Fungsional di Ruas Jalan Provinsi oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan (UPJJ) ini Faktor Sumber Daya Manusia memiliki Keunikan dan 

Komplesitas tersendiri dan merupakan kekayaan utama dan berperan aktif 

dalam mencapai Tujuan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Unit 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat sebagai suatu Organisasi. Peranan penting dari Sumber 

Daya Manusia tersebut dalam interaksinya dengan sumber daya lain yang 

dimiliki oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Barat  memerlukan perhatian yang memadai, 

adapun sumber daya lain dimaksud adalah dukungan dana, material, metode 

pelaksanaan, fasilitas dan peralatan kerja, lingkungan kerja, dan lain 

sebagainya yang dibutuhkan. 

Motivasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seorang 

individu untuk mengerjakan tugas yang diemban. Motivasi menjadi sangat 

penting dalam pencapaian kinerja karyawan. Pendapat Suharto dan Cahyono 

(2005:17) mengatakan bahwa motivasi sebagai salah satu reaksi yang diawali 

dengan adanya kebutuhan yang menumbuhkan keinginan atau upaya 

mencapai tujuan yang selanjutnya menimbulkan ketegangan yaitu keinginan 

yang belum terpenuhi, yang menyebabkan timbulnya tindakan yang mengarah 

pada tujuan dan akhirnya akan memuaskan keinginan. 
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Teori kebutuhan motivasi Mc. Clelland dalam  Robbins (2008:173), 

mengemukakan bahwa seseorang dengan suatu kebutuhan yang kuat akan 

termotivasi untuk menggunakan tingkah laku yang sesuai guna memuaskan 

kebutuhannya. Tiga kebutuhan yang dimaksud adalah : 

1. Kebutuhan berprestasi 

2. Kebutuhan berafiliasi 

3. Kebutuhan kekuasaan 

Menurut Suharto dan Cahyono (2005:15) : “Kinerja merupakan 

tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang dapat dijadikan tolak ukur 

seberapa baik seorang karyawan menjalankan tugas dan pekerjaan yang 

dibebankan perusahaan.” 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Listianto dan Setiaji (2007) 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan 

Wahyuddin (2003)  mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa Motivasi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan / Pegawai, hubungan antara  Motivasi dan Kinerja berbanding 

lurus, artinya bahwa semakin tinggi Motivasi Karyawan / Pegawai dalam 

bekerja maka Kinerja yang dihasilkan juga Tinggi, kinerja yang tinggi juga 

diperkuat dengan adanya dimensi-dimensi kepuasan kerja. 

Salah satu program pembangunan dan ketersedian prasarana dibidang 

infrastruktur   Jalan dan Jembatan didaerah Provinsi Kalimantan Barat  yang 

pelaksanaan tugas Pemeliharaanya baik secara Rutin dan Fungsional  berada 
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dibawah Unit Pemeliharaan Jalan dan jembatan (UPJJ)  Dinas Pekerjaan 

Umum. Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD)  yang berjumlah 5 (lima) UPJJ yang  wilayah kerjanya tersebar dalam 

Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota memiliki 

Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

Data Pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Tahun 2014 

NO UNIT KERJA 
ESELON 

Jumlah 
III IV Staf 

1 UPJJ Wilayah I 1 3 9 13 

2 UPJJ Wilayah II 1 3 10 14 

3 UPJJ Wilayah III 1 3 8 12 

4 UPJJ Wilayah IV 1 3 9 13 

5 UPJJ Wilayah V 1 3 12 16 

 Jumlah 5 15 48 68 

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar, 2015 

Berdasarkan data tersebut dalam Tabel 1.1 jumlah pegawai yang ada 

pada unit kerja sebanyak 68 orang dengan rincian 5 orang Pejabat Eselon III, 

15 orang Pejabat Eselon IV dan 48 orang adalah Staf. Unit Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan (UPJJ) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang 

berkewenangan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat dengan mendapat dukungan anggaran dari APBD 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Ruas Jalan dan Jembatan yang berstatus Jalan Provinsi Kalimantan 

Barat yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota, yang Pemeliharaan secara Rutin 

dan Fungsionalnya berdasarkan Peraturan Gubernur nomor: 81 s/d 85 Tahun 
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2009 ditangani oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Tugas memelihara jalan dan 

jembatan yang ada di seluruh provinsi Kalimantan barat ini.Gambaran panjang 

dan kondisi jalan tergambarkan dalam tabel berikut di bawah ini : 

Tabel 1.2 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

Data Ukuran Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten/Kota 

Tahun 2014 

No Kabupaten/Kota 
Panjang 

(Km) 

Panjang & Kondisi Jalan 

Kabupaten/Kota 

Mantap  Tidak Mantap  

Km % Km % 

KOTA 

1 Pontianak 259,66 236,63 91,13 23,03 8,87 

2 Singkawang 462,19 343,75 74,37 118,44 25,63 

KABUPATEN 

1 Pontianak 452,63 351,33 77,62 101,30 22,38 

2 Kubu Raya 542,02 217,02 40,04 325,01 59,96 

3 Sambas 696,63 332,53 47,73 364,10 52,27 

4 Bengkayang 1.279,99 689,11 53,84 590,88 46,16 

5 Landak 982,42 841,51 85,66 140,91 14,34 

6 Sanggau 797,09 447,03 56,08 350,06 43,92 

7 Sekadau 500,12 234,19 46,83 265,93 53,17 

8 Melawi 642,40 312,30 48,61 330,10 51,39 

9 Sintang 1.098,33 734,36 66,83 364,48 33,17 

10 Kapuas Hulu 1.090,33 383,48 35,17 706,85 64,83 

11 Kayong Utara 334,16 111,21 33,28 222,95 66,72 

12 Ketapang 1.474,57 997,02 67,61 477,55 32,39 

Jumlah  10.613,57 6.231,47 58,72 4.381,59 41,28 

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa 

secara total panjang jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sampai 

dengan Tahun 2014 sepanjang 10.613,57 Km. Kondisi jalan yang dalam 

kriteria mantap sepanjang 6.231,47 Km atau 58,72 % yang artinya jalan 

dengan kondisi kontruksi di dalam koridor baik yang mana penanganannya 
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hanya membutuhkan pemeliharaan berkala dan bertujuan tidak untuk 

menambah nilai rutin atau maksimum struktur konstruksi yang ada. 

Sedangkan yang dalam kondisi jalan tidak mantap sepanjang 4.381,59 Km 

atau 41,28 % yang artinya jalan dengan kondisi di luar koridor baik yang 

mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan 

maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur 

konstruksi. 

Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis meliputi 

Pembangunan/Peningkatan kualitas jalan, Pemeliharaan Berkala dan 

Pemeliharaan Rutin.Dalam pelaksanaann tugas inilah perkembangan 

pelaksanaan dari ketiga tugas pokok tersebut dapat dilihat dari sisi 

pembiayaan yang disediakan dalam dua jenis pembiayaan yaitu katagori jalan 

provinsi dan katagori jalan Nasional. 

Penilaian terhadap kinerja pegawai sebagaimana ketentuan yang 

diterapkan oleh pemerintah secara nasional yang dahulunya disebutkan 

sebagai DP3 sekarang disebutkan dengan istilah SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai.Sesuai dengan sebutan itu maka pada awal tahun setiap Pegawai 

Negeri Sipil diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kinerja yang harus 

dicapainya. 

Sasaran kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana pada implementasinya 

berupa target atau sasaran kerja yang disusun oleh masing-masing pegawai 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kemudian dilakukan pengukuran 

berdasarkan hasil capaian kerja selama 1 (satu) tahun dan pada tanggal 31 
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Desember setiap tahunnya dilakukan penilaian capaian sasaran kinerja yang 

jumlah nilai capaiannya dikalikan dengan 60 % untuk memperoleh nilai 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP).  Kemudian pimpinan memberikan penilaian 

Perilaku Kerja dimana total penilaian dikalikan dengan 40 %, hasil penilaian 

Indikator Utama tersebut menghasilkan Nilai Prestasi Kerja pegawai yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan data awal yang ditemukan, secara akumulatif Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) dilingkungan Unit Pemelihara Jalan dan Jembatan 

Wilayah I, II, III, IV dan V tergambarkan dalam Tabel 1.3 di bawah ini : 

Tabel 1.3 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai UPJJ 

 Tahun 2014  

No. 
Wilayah Kerja 

UPJJ 

Jumlah 

Pegawai 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Nilai Rata-rata 

Pegawai 

1 Wilayah I 13 84,85 82,56 83,79 

2 Wilayah II 14 88,69 81,52 85,72 

3 Wilayah III 12 86,38 81,48 83,84 

4 Wilayah IV 13 86,10 80,47 82,49 

5 Wilayah V 16 87,60 83,96 85,17 

Jumlah 68  421,01 

Nilai Rata-rata SKP 2014 

UPJJ Wilayah I s/d V 

Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat 

84,20 

(Baik) 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar, 2015 

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa secara umum kriteria 

yang dicapai oleh setiap pegawai yang ada dilingkungan Unit Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan (UPJJ) Wilayah I s/d V termasuk dalam kriteria “Baik”. 

Untuk lebih jelasnya rentang penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

Rentang Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 

 

No. Nilai Kriteria 

1. 91 – ke atas Sangat Baik 

2. 76 – 90 Baik 

3. 61 – 75 Cukup 

4. 51 – 60 Kurang 

5. 50 – ke bawah Buruk 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar, 2015 

Ketidakhadiran atau kemangkiran karyawan dalam suatu periode 

tertentu merupakan salah satu masalah sumber daya manusia yang harus 

diselesaikan dengan segera oleh menajemen perusahaan. Ketidakhadiran atau 

tingkat absensi karyawan dalam bekerja dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus Umar (2005:161) sebagai berikut : 

 

Tingkat Absensi =
KH

JK×HK
×100% 

Dimana : 

KH  =  Jumlah hari karyawan absen tiap periode 

JK   =  Jumlah rata-rata karyawan tiap periode 

HK  =  Jumlah hari kerja tiap periode 

 

Adapun tingkat absensi pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan 

2014 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.5 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

Tingkat Absensi Pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Tahun 2013 - 2014 

Tahun 
Jumlah 

Hari Kerja 

Jumlah 

Karyawan  

Jumlah Absensi (Hari) Jumlah 

Absensi 

 

Persentase 

Tingkat 

Absensi 

Persentase 

Kenaikan/ 

Penurunan 
Sakit Izin Alpa 

2013 244 68 136 0 0 136 0,82 % - 

2014 243 68 100 0 0 100 0,60 % (0,22%) 

Sumber : UPJJ Dinas PU Prov. Kalbar, 2015 (data diolah) 

Dari Tabel 1.5 di atas dijelaskan bahwa tingkat absensi pegawai Unit 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 0,22%. Ini berarti tingkat 

absensi pegawai pada Tahun 2014 semakin baik dibanndingkan pada Tahun 

2013. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang sebenarnya dihadapi dalam 

penelitian ini, dan juga mempermudah jalannya pemecahan masalah maka 

diperlukan suatu perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Unit 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat.” 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas serta yang 

dilakukan lebih terarah, maka masalah penelitian ini perlu dibatasi dengan 

maksud agar masalah yang ditentukan nantinya tidak terlalu luas dan dapat 

diberikan arah yang baik bagi pemecahannya, maka penulis hanya akan 

membahas tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Unit 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat, dengan sub variabel motivasi yaitu : kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Unit Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan yang 

bermanfaat sekaligus pertimbangan bagi instansi dalam menentukan 

kebijakan dan program peningkatan kinerja pegawai. 
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2. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen 

sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh 

motivasi terhadap kinerja pegawai. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi 

dan masukan untuk mengembangkan penelitian dengan alat atau variabel 

yang berbeda untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Filippo yang dikuti oleh Hasibuan (2007:143) mendefinisikan 

: “Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi 

agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan 

organisasi sekaligus tercapai.” 

Pencapaian kerja (kinerja) yang baik dari seorang pegawaiakan 

member kontribusi yang positif pada pencapaian tujuan organisasai.  

Pemberian reward (penghargaan) dewasa ini lebih diutamakan dalam bentuk 

innatura.  Menurut Bangun (2012 : 231)  : “ Penilaian kinerja  adalah proses 

yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya “. Oleh karena itu setiap organisasi 

yang melaksanakan tugas mengorganisasi, menggerakkan, melaksanakan dan 

mengawasi suatu pekerjaan yang menjadi tujuan dari organisasi sesuai dengan 
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visi dan misi diadakannya organisasi tersebut, adalah merupakan langkah-

langkah yang seharusnya dilakukan agar tercapainya tujuan secara efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat model kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

X =  Motivasi Kerja 

Y =  Kinerja Pegawai 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey. Menurut Sugiyono 

(2009:13) : “Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah serta memudahkan peneliti untuk 

memperoleh data untuk diolah dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

yang menjadi tujuan akhir suatu penelitian”. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini 

yaitu : 

X Y 
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a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2008:193) : “Data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpulan data”. Data primer 

diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan 

maupun terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data 

melalui : 

1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek yang diteliti. 

2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dari sumber data atas 

dasar inisiatif pewawancara yang dilakukan secara tatap muka. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang 

berwenang dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3) Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

pegawai atau responden. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen 

dan mempelajari catatan-catatan dan literatur yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dibahas. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:115) : “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

yang berjumlah 68 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116) : “Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiiliki oleh populasi tersebut”. Dalam 

penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sampling jenuh atau sensus, di mana menurut Sugiyono (2009:78) : 

“Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel”. Alasan penulis menggunakan sampling jenuh atau 

sensus karena jumlah populasi di bawah 100 responden yaitu sebanyak 

68 responden. 

 

4. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu : 

a. Variabel bebas (independent variable) yaitu : Motivasi Kerja (X)  

b. Variabel terikat (dependent variable) yaitu : Kinerja Pegawai (Y) 
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Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Motivasi Kerja 

1) Kebutuhan berprestasi 

Kebutuhan berprestasi merupakan kebutuhan untuk mencapai 

sukses yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri 

seseorang dan berhubungan erat dengan pekerjaan dan 

mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai kinerja 

tertentu. 

 

2) Kebutuhan berafiliasi 

Kebutuhan berafiliasi merupakan kebutuhan akan kehangatan dan 

sokongan dalam hubungannya dengan orang lain, kebutuhan ini 

mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara 

akrab dengan orang lain. 

 

3) Kebutuhan berkuasa 

Kebutuhan berkuasa merupakan kebutuhan untuk menguasai dan 

mempengaruhi terhadap orang lain. 
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b. Kinerja  

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing. Indikator variabel kinerja yaitu nilai 

sasaran kerja pegawai yang diperoleh dari penilaian capaiannya 

dikalikan 60% untuk memperoleh nilai sasaran kerja pegawai, 

kemudian pimpinan memberikan penilaian perilaku kerja di mana total  

penilaian dikalikan 40% hasil penilaian indikator utama tersebut 

menghasilkan nilai prestasi kerja pegawai. 

 

5. Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. Skala 

Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang 

terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan 

baik-baik. Dengan skala Likert ini semua variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel 

tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan analisis dalam 

penelitian ini, maka jawaban diberi skor sebagai berikut : 

a. Jawaban sangat setuju diberi skor   5 

b. Jawaban setuju diberi skor   4 

c. Jawaban kurang setuju diberi skor  3 

d. Jawaban tidak setuju diberi skor   2 

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor  1 
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6. Uji Instrumen Data 

a. Uji Validitas 

Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi yaitu mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas 

dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS for window. 

Kriteria yang digunakan untuk validitas adalah apabila p ≤ 0,05, maka 

dinyatakan valid. 

Rumus Korelasi Produk adalah sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑁 (∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥 ∑ 𝑦)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 – (𝑁 ∑ 𝑋)
2

]  [𝑁 ∑ 𝑌2 – (𝑁 ∑ 𝑌)
2

]

 

 
Keterangan :  

X =  skor item pertanyaan 

Y =  skor total pertanyaan 

XY =  skor pertanyaan dikalikan dengan skor total 

N =  Jumlah responden 

 

Hasil perhitungan dengan rumus product moment menunjukkan 

nilai rhitung, kemudian dibandingkan dengan rtabel, dengan significant 

product moment sebagai berikut :  

1) Jika rhitung  > rtabel maka butir pertanyaan adalah valid  

2) Jika rhitung  < rtabel   maka butir pertanyaan adalah tidak  valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Uji reliabilitas 

instrumen pada penelitian ini dengan reliabilitas Alpha Cronbach, oleh 

karena nilai jawaban diberi skor berskala. Untuk menghitung 

reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS dan 

dinyatakan reliabel jika nilai  α  ≥ 0,60 . 

Rumus  koefisien  reliabilitas Alpha Cronbach, sebagai berikut : 

 

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
 (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

 

 

Keterangan : 

𝛼 =  kooefisien reliabilitas yang dicari 

k =  jumlah butir pertanyaan 
∑ 𝑆𝑖

2 =  jumlah varians butir pertanyaan 

𝑆𝑡
2 =  varians total 

 

7. Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Regresi Sederhana 

Regresi sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan 

matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas 

tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi sederhana hanya 

memiliki satu peubah X yang dihubungkan dengan satu peubah tidak 

bebas Y. bentuk umum dari persamaan regresi sederhana yaitu : 
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Y = a + bx1 + e 

dimana : 

Y =  variabel kinerja pegawai 

X =  variabel motivasi kerja 

a =  nilai konstan 

b =  angka arah koefisien regresi 

e = variabel kekeliruan 

 

b. Uji Hipotesis 

Untuk melihat pengaruh Motivasi kerja (X) terhadap Kinerja 

Pegawai (Y), maka dilakukan uji hipotesis. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan 

Barat. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Uji-F dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝐹 =  
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

 

 

Keterangan : 

R  :  Koefisien Korelasi 

k  :  Banyaknya variabel bebas 

n  :  Banyaknya sampel 
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Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

2) Apabila F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima 

  

c. Koefisien Diterminasi (Uji R2) 

Koefesien diterminasi berguna untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara motivasi kerja (X) terhadap kinerja pegawai (Y) 

dengan rumus sebagai berikut : 

𝐾𝑑 = 𝑟𝑝2×100% 

dimana : 

Kd = koefisien diterminasi 

rp = korelasi person 

 

d. Koefisien Korelasi 

Korelasi adalah derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih 

dari data hasil pengamatan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila 

perubahan dalam satu variabel diikuti oleh variabel lain. Adapun 

ukuran kekuatan koefisien korelasi yaitu: 

> 0 – 0,25 =  lemah 

> 0,25 – 0,5 =  sedang 

> 0,5 – 0,75 =  kuat 

> 0,75 – 0,99 =  sangat kuat 

          1 =  sempurna 


